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Assen van ons allemaal - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Voorwoord Sigrid Kaag
Geachte lezer,
Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie van dit moment. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te
beschermen tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak om de groeiende kloof
tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen te dichten.
De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke traditie. Want D66 is niet alleen een pragmatische, maar ook een
sociaalliberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de overheid gelijke kansen schept voor iedereen.
Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen bieden. Wij willen dat
leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in de wijk waar ze werken. Wij willen
dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water voor iedereen. Wij willen dat uw kinderen naar een school gaan waar ze met
passie en aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen aanspraak kunnen maken op
huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek - ook als u dat zelf niet kunt betalen. En wij willen meer wijkagenten, zodat u zich veilig voelt in de
buurt.
Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal denken verbinden aan gematigd
handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk mensen, maar geven ons rekenschap van het
feit dat wat voor de een waarde is kan botsen met de belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het compromis.
Er staat veel op spel. Wilt u dat Assen meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u dat het onderwijs zo goed wordt dat alle
mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar anderen en verder kijkt naar morgen? Dan heeft u het juiste
programma opengeslagen.
D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen.
Hartelijke groet en veel leesplezier,
Sigrid Kaag
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Assen, een stad
waar je blij van
wordt!
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Assen van ons allemaal - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Voorwoord Adinda Bornkamp

Assen, een stad waar je blij van wordt!
Assen, een stad waar je blij van wordt: dat is het motto van D66 Assen.
Assen, een stad waarin jong en oud, van ver of van hier, zich prettig en welkom voelt.
Assen, een stad met grote ambities en voor vele vormen van vertier.
Assen, een stad om trots op te mogen zijn!
Blij en trots zijn op een stad waar je woont. Wie gaat daar niet voor? Iedereen toch? Het beste voor je stad willen.
Als lijsttrekker van D66 Assen ga ik me sterk maken voor:
•
•
•
•
•
•
•

Een veilige stad, waar je jezelf kunt zijn, waar niemand op achternaam wordt beoordeeld of op seksuele geaardheid of huidskleur.
Een stad met goede voorzieningen voor sport en spel en ruimte voor ontmoetingen.
Een stad met voldoende betaalbare woningen voor iedereen en goede bereikbaarheid.
Een stad met aandacht voor een circulaire economie en waar iedereen zoveel mogelijk een steentje bijdraagt aan een duurzame
wereld.
Een stad met wijken waar voldoende groen is om te kunnen ontspannen, waar je cultuur kan beleven.
Voldoende onderwijsmogelijkheden zodat je je dromen kunt waarmaken, stappen kunt maken in je leven én voor genoeg
werkgelegenheid.
Een stad met een open stadsbestuur en gezonde gemeentefinanciën.

Kortom, ik ga voor “Assen is een stad voor ons allemaal”, de plek is waar iedereen wil wonen.
Of draaf ik nu door? Nee, ik vind van niet. De lat mag best hoog liggen.
D66 Assen heeft afgelopen jaren laten zien waar het voor staat. We zijn een pragmatische partij die gelooft in kansen en mogelijkheden,
innovatieve ideeën naar voren brengt en dit ook weet te realiseren. We tonen lef en steken de handen uit de mouwen. Eind 2019 namen we
onze verantwoordelijkheid door weer mee te besturen in het college van burgemeester en wethouders.
De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Assen moet sneller verduurzamen en zijn steentje bij dragen aan het tegengaan
van klimaatverandering. De woningnood is hoog en dat vraagt om de schaarse ruimte in de stad slim in te zetten. Behalve goed wonen willen
Assenaren ook wandelen in het groen, sporten, dat de kinderen goed onderwijs kunnen volgen, koffiedrinken op een terras na het winkelen in
onze prachtige binnenstad en goede zorg krijgen als het nodig is.

In dit programma lees je onze visie voor Assen, de stad van morgen en belangrijker nog van overmorgen. De toekomstige fractie gaat zich hier
de komende vier jaren voor inzetten.
Ik vertrouw graag op je stem op 16 maart. Jouw stem is hard nodig voor een goed, groen, gezond en gezellig Assen.
Denk en doe met ons mee! Steun ons in de ambities om Assen van ons allemaal te maken!

Adinda Bornkamp
Lijsttrekker D66 Assen
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Assen, een stad waar je goed kan wonen 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.
Ons Assen heeft een uniek bos, het TT-circuit en een breed cultureel aanbod. Ons Assen is goed bereikbaar en heeft een
uitnodigende binnenstad. Onze wijken hebben goede voorzieningen. Een stad waar genoeg te beleven is, een stad waar je goed
kan wonen en leven.
Wonen
Assen is een stad met kennis, banen en perspectief. D66 Assen wil samen met ondernemers en vastgoedeigenaren inzetten op een
aantrekkelijke, compacte binnenstad met betaalbare woningen en vergroening. D66 Assen wil een woningbouwregisseur aanstellen die
uitvoering geeft aan de woonvisie, zorgt voor instrumenten om betaalbare woningen te realiseren én aandacht heeft voor de
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. Starters op de woningmarkt ondersteunen we als gemeente door te bouwen en te
verkopen met de grond in erfpacht. We voeren zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw in. Voor starters en studenten kan binnen het
Havenkwartier gebouwd worden. Ook willen we de doorstroming vergroten. We bieden kansen voor Tiny Houses, WikiHouses en collectieve
woonvormen. Met de schaarse ruimte die we hebben is ook hoogbouw in bepaalde gebieden denkbaar. We houden woningcorporaties aan de
voorraadontwikkeling in de sociale huursector.
Leven
Het is goed wonen en leven daar waar er voldoende gevarieerde woningen en voorzieningen zijn en de bereikbaarheid op orde is. Waar
mensen elkaar ontmoeten en kunnen ontspannen in de buitenlucht. We zijn zuinig op onze monumenten. We stimuleren inwonersinitiatieven
omdat een inwoner weet wat goed is voor zijn eigen woonomgeving.
Werken
Werken vindt steeds minder plaats op de traditionele werklocaties. D66 Assen zet in op gemengde functies in de stedelijke ontwikkeling,
waarmee we bijdragen aan een structurele versterking van de economie. De binnenstad, Havenkade en het stationsgebied zijn daarvoor in
beeld. We zetten Assen in de etalage als het woon-/werkalternatief voor Groningen waar er daar een tekort aan ruimte is. D66 Assen wil geen
medewerking verlenen aan ontwikkeling van nieuwe grootschalige bedrijventerreinen of Mega-datacenters. We zien meer kansen in
herverkaveling, transformatie en duurzame herontwikkeling van bestaande terreinen en gebouwen.
Cultuur
We zetten in op een aantrekkelijk en betaalbaar cultureel aanbod. Culturele organisaties zorgen voor contact tussen inwoners, bedrijfsleven,
onderwijs en overheid. De Nieuwe Kolk is de culturele huiskamer van Assen. Het beoefenen van cultuur helpt om jezelf te leren kennen en uit
te drukken. D66 Assen wil investeren in cultuureducatie in het onderwijs. D66 wil een poppodium voor en door de jeugd realiseren. D66 Assen
blijft zich inzetten met het zoeken naar creatieve broedplaatsen, voor ontmoeting en inspiratie. Functionele kunst in straten geven Assen extra
kleur.
Recreatie en toerisme
Op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur heeft Assen veel te bieden. Daar liggen ook grote kansen. Assen is een hoofdstad met een rijk
en veelzijdig recreatief aanbod. Het TT Circuit en Drents Museum zijn onze belangrijkste toeristische trekpleisters. Naast het jaarlijkse TTfestival wil D66 Assen het bevrijdingsfestival en jeugdtheaterfestival Art of Wonder blijven steunen.
D66 Assen wil het gebied rondom het TT Circuit verder ontwikkelen en steunt een eventuele komst van de Formule 1. Ook ziet D66 Assen
kansen in het duurzaam ontwikkelen van de motorsport.

Concreet, wat wiI D66 Assen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Betaalbare circulaire duurzame woningen prioriteit nummer één.
Aanstellen woningbouwregisseur.
Ondersteunen starters op de woningmarkt en zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw.
Doorontwikkelen gevarieerde wijken met huizen voor verschillende doelgroepen en bijzondere woonvormen.
Meer zitbankjes en groen in de openbare ruimten.
Geen grote datacentra en nieuwe grote bedrijventerreinen in Assen: insteken op herverkaveling.
Doorontwikkelen Toeristisch Recreatieve Zone.
Investeren in cultuureducatie binnen het onderwijs.
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Assen voor ons allemaal
Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Met een open en transparante overheid die aanspreekbaar
is. D66 Assen gaat voor Assen voor ons allemaal. Onze gemeente staat dicht bij de inwoners en brengt initiatiefnemers in Assen
verder.
Bewonersinitiatieven
Initiatieven krijgen de ruimte. Assenaren weten vaak zelf het beste hoe hun (woon)omgeving mooier of beter kan. Daar waar inwoners de
gemeente uitdagen om zelf taken op te willen pakken, biedt D66 Assen die inwoners graag die ruimte. Wij durven los te laten en geven
inwoners haar eigen verantwoordelijkheid. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. D66 Assen ziet al veel eigen initiatieven
in Assen: van een energiecoöperatie en taallessen voor vluchtelingen tot het zelf beheren van het buurthuis. Per initiatief wordt gekeken wat
er nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen.
Participatie
We betrekken de inwoners zoveel mogelijk bij beslissingen over hun stad. We praten met en niet over de inwoners. Daarbij controleert D66
Assen of de gemeente duidelijke verwachtingen schept bij participatietrajecten (participatieladder). We willen dat inwoners zich betrokken
voelen en eerlijk worden behandeld. We benutten de oneindige kennis en creativiteit van inwoners en ondernemers. Hiermee komen we tot
meer gedragen oplossingen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit meer tijd kost, maar het resultaat zal beter zijn.
Contact tussen inwoners en overheid, een eerlijke en open dialoog
D66 Assen wil dat duidelijk is waar je terecht kan met een vraag of idee. We stellen alles in het werk om inwoners snel en helder antwoord te
geven, ook waar zaken nog onzeker zijn. Brieven zijn voorzien van een contactpersoon en telefoonnummer. D66 Assen wil dat wethouders
wijkgericht blijven werken en vroegtijdig in gesprek zijn met onze inwoners. Ook onze fractie bezoekt de wijken om aansluiting te houden bij
wat er leeft in de wijken. Waar de inwoner klachten heeft over de dienstverlening of behandeling door de lokale overheid is er de
onafhankelijke ombudscommissie. D66 Assen blijft zich inzetten voor de onafhankelijke positie en blijft de voortgang monitoren.
Raadsakkoord
D66 Assen wil dat plannen voor de komende jaren niet in een coalitieakkoord, maar in een raadsakkoord worden vastgelegd. Met dit brede
akkoord op hoofdlijnen, waarin alle partijen in de Raad hebben kunnen meedenken, kan het college vervolgens samen met de inwoners en/of
maatschappelijke organisaties de uitwerking verder vormgeven.
Goed financieel beleid
D66 Assen vindt het belangrijk dat de gemeente een solide financieel beleid voert. Duidelijke keuzes maken en zorgvuldig afwegen waar we in
investeren. Onze uitdaging is om de financiën en keuzes nog beter inzichtelijk te maken voor onze inwoners. Gelijktijdig zetten alles op alles
om de Rijksoverheid te overtuigen dat financiële middelen voor gemeenten verhoogd moeten worden om de taken naar behoren uit te
voeren.

Digitale veiligheid
Onze snel digitaliserende wereld brengt vele kansen op risico's. Het aantal privacyschendingen en slachtoffers van cybercriminaliteit neemt
toe. Ook gemeenten hebben te maken met hacks, gijzelsoftware en datalekken. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente Assen in online
veiligheid investeert.

Concreet, wat wiI D66 Assen?
•
•
•
•
•
•

Een gemeente en college die actief in contact komen, blijven en samenwerken met inwoners.
Afspraken over afhandeling van brieven in begrijpelijke taal, met contactpersoon en telefoonnummer op de brief vermeld.
Betrokkenheid van een inwoner stimuleren en duidelijk zijn over welke vorm van participatie mogelijk is.
Een raadsakkoord op hoofdlijnen: inwoners en/of maatschappelijke organisaties kunnen mede vormgeven aan de uitwerking.
Een financieel gezonde gemeente waar digitale veiligheid is gewaarborgd
Benutten contacten met D66-kamerleden en bewindslieden om vraagstukken te verhelderen en op te lossen.
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Assen is groen, toekomstbestendig en duurzaam
Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Duurzaamheid is de norm, om in 2050
energieneutraal te zijn. De gemeente moet verder met de energietransitie. Wij willen van Assen een klimaatneutrale stad maken.
Energietransitie
We zetten in op zonne-energie op dak en land én energiebesparing. De Asser bijdrage moet ambitieuzer. We zien kansen voor meer zonneenergie op gevels. D66 Assen wil samen met de inwoners naar een haalbaar, betaalbaar gasloos Assen. We zetten in op energieneutraal en
circulair bouwen (minder afval en grondstoffen). D66 Assen zet in op subsidies en aantrekkelijke leningen voor het verduurzamen van
bestaande woningen, zodat iedereen de woning duurzaam en betaalbaar kan verwarmen.
Duurzaamheid en mobiliteit
Het moet aantrekkelijker worden om het centrum met de fiets te bezoeken. Het heeft een positieve invloed op gezondheid, luchtkwaliteit en
leefbaarheid. D66 Assen geeft voorrang aan een goede fietsstructuur. D66 Assen wil parkeren in de parkeergarages (met voldoende
oplaadpunten) promoten, experimenteren met het tijdelijk opheffen van parkeervakken én wil kort parkeren (blauwe zones) invoeren in de
stad. D66 Assen wil onderzoeken of lantaarnpalen geschikt kunnen worden gemaakt als oplaadpunt.

Duurzaamheid en groen
Groen in het centrum en wijken is van groot belang voor de leefbaarheid en welzijn van onze inwoners. D66 Assen wil meer aandacht voor de
openbare ruimte, omdat deze ruimte dé plek is waar we elkaar ontmoeten en contact maken met elkaar. Klimaatverandering zal ook in Assen
merkbaar zijn. D66 Assen wil maatregelen treffen zoals tegengaan van hittestress met meer groen en minder stenen. We vangen neerslag op
met goede drainage en wateropslagplaatsen. Vergroening voorkomt dat het riool overloopt bij extreme neerslag. Inwoners denken mee over
inrichting en onderhoud van openbare ruimte voor meer bewust zijn van de waarde van onze leefomgeving.
Goed (her-)gebruik en afval
Afval is een belangrijke bron van steeds schaarser wordende grondstoffen. Afvalscheiding levert minder milieubelasting op en leidt tot een
kostendaling voor de inwoners. We zijn er nog niet. D66 Assen wil inzetten op verminderen van afval en voorkomen van zwerfafval. D66 Assen
wil kinderen en verenigingen betrekken door samen ludieke acties te verzinnen. D66 Assen ziet de ja/ja-sticker als een belangrijke stap naar
een Assen met minder reclamefolders waarmee we papier én energie voor de productie en transport verspillen.
Duurzaamheid en ondernemen
In de Masterplannen van Ondernemend Assen beschrijven ondernemers hoe ze vorm willen geven aan de energietransitie, leefbaarheid,
water- en klimaatadoptatie, ecologie en de bereikbaarheid. Dat kunnen ze niet alleen en moeten kunnen rekenen op de gemeente als
meewerkende gesprekspartner. D66 is een voorstander van bedrijvigheid die past bij het duurzame profiel van de stad met maatschappelijk
verantwoorde ondernemers. De verbinding tussen bedrijven en onderwijs willen we benutten om meer inhoud te kunnen geven aan circulaire
economie.

Concreet, wat wil D66 Assen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeren in de omslag van fossiele energie naar hernieuwbare energie met als uitgangspunt dat het betaalbaar is.
Ruimte geven aan inwoners van Assen om actief hun duurzame plannen te realiseren.
Subsidies en aantrekkelijke leningen voor inwoners om op duurzame en betaalbare manier de woning te verwarmen.
Zonnepanelen op zoveel mogelijk daken én gevels. Over windenergie in Assen zijn we terughoudend en kritisch.
Stimuleren energiecoöperaties met plannen voor realisatie van lokaal duurzame energieopwekking.
Behoud en goed beheer van onze bossen en parken in Assen: oog voor biodiversiteit.
Inspelen op effecten klimaatverandering: meer groen, minder stenen, goede drainage, regentonnen en wateropslagplaatsen.
Ontwikkelen doorfietsroutes zonder knelpunten en meer fietsenstallingen in de binnenstad.
Stimuleren parkeren in de parkeergarage, inzetten op blauwe parkeerzones en meer slimme laadpalen.
Invoeren van de Ja/ja-sticker en minder zwerfafval en plastic afval.
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Assen met kansen voor iedereen
In een kansrijke stad zijn er gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit waar je wieg staat, heeft gestaan of komt te staan.
Iedereen verdient de kans om zijn talenten te ontwikkelen, zijn dromen na te jagen en zijn ambities te volgen.
Onderwijs
Onderwijs geeft iedereen de kans om hun talenten te verkennen en de basisvaardigheden te ontwikkelen. In de vervolgopleiding heb je de
vrijheid om hiermee de eigen dromen na te jagen. Goed leren lezen, schrijven en rekenen is een voorwaarde om later mee te kunnen doen.
D66 Assen heeft in de afgelopen jaren de huisvestiging van scholen toekomstbestendig gemaakt door in te zetten op kindcentra, waar opvang
en onderwijs samengaan. Een schooldag gaat verder dan alleen leren rekenen, lezen en schrijven. D66 Assen zet zich in voor een rijke
schooldag op het kindcentrum, waar sport, cultuur en kunst integraal onderdeel zijn. Voor het voortgezet onderwijs
D66 Assen is trots op de komst van de Thorbecke Academie, een nieuwe hbo-opleiding. Studenten kunnen in Assen verder studeren in MBO
en HBO in Assen. De Techhub en de Energyhub zijn mooie voorbeelden waar opleidingen en werk op elkaar aansluiten.
Iedereen geletterd
Iedereen heeft het recht om met goede basisvaardigheden deel te nemen aan onze samenleving. Eénmaal begonnen met een achterstand
blijkt het moeilijk om deze later nog in te halen. Iedereen zou met voldoende basisvaardigheden van school moeten komen. Het is belangrijk
dat basisvaardigheden kunnen worden onderhouden. Werkgevers, bibliotheek en taalhuis spelen een belangrijke rol.
De jeugd heeft de toekomst
Alle kinderen hebben het recht om kind te kunnen zijn en zorgeloos op te groeien en mee te kunnen doen. Het kindpakket werkt goed!
Kinderen en jongeren kunnen meepraten over hun toekomst en moeten elkaar kunnen ontmoeten om zichzelf en anderen te leren kennen.
Ook moeten ze kunnen meepraten over hoe onze stad nog mooier kan. De afgelopen jaren is er een enthousiaste kinderraad actief. Dat is wat
D66 Assen ook weer voor de jongeren wil: een jongerenraad om mee te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Concreet, wat wiI D66 Assen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versnellen nieuwbouw kindcentrum de Emmaschool en Theo Thijssenschool.
Onderwijs en opvang in één gebouw: een verlengde schooldag met sport, kunst en cultuur.
Groen schoolplein als buitenlokaal, dat uitnodigend is om te spelen, ervaren en te bewegen.
Ondersteuning studenten bij vinden van stageplekken door gebruik van het gemeentenetwerk.
Verbinden MBO- en HBO-scholen met werkgevers om zo opleidingen goed te laten aansluiten bij de praktijk/vraag.
Ontwikkelen verkorte om-/bijscholingen met werkgevers en ROC’s voor beroepen waarin een tekort is in de regio.
Assense studentenweek als start van het nieuwe collegejaar voor MBO en HBO.
Inzet geletterdheid: “Iedereen gaat geletterd van school”.
Openstellen basisschool-bibliotheken voor de wijk, als aanvulling op de huidige bibliotheek. Taalhuizen in de wijken.
Taalonderwijs voor nieuwe Nederlanders wordt uitgevoerd door ervaren, kwalificeerde organisaties (zoals ROC’s).
Inzetten op zwemlessen voor nieuwe Nederlanders (naast inburgering en taalonderwijs).
Opnieuw installeren van de jongerenraad. Structurele kinderraad waarin alle basisscholen zijn vertegenwoordigd.
Informeren scholen, sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere organisaties over het kindpakket.
Aanbod training aan professionals en vrijwilligers in signaleren van inwoners met beperkte financiële mogelijkheden.
Inzetten op (met de wijk afgestemde) ontmoetingsplekken voor, door en van jongeren in iedere wijk.
Stimuleren initiatieven van jongeren, zoals “Spot TV” en New Wave.
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Assen, een gezonde stad
We zien in Assen graag gezonde en gelukkige inwoners. We zetten in op een gezonde en groene omgeving die uitnodigt tot
gezonde keuzes en een actief leven. D66 Assen gaat uit van positieve gezondheid waarbij niet naar ziek zijn maar naar een
betekenisvol leven van mensen wordt gekeken. We helpen graag om gezonde keuzes makkelijker te maken en ondersteunen
wanneer er hulp nodig is.
Gezondheid
Mensen noemen Gezond zijn vaak als het meest belangrijke in het leven. D66 Assen vindt het belangrijk om een goede gezondheid te
stimuleren en zet graag in op gezondheidspreventie om te voorkomen dat de zorguitgaven in 2040 verdubbelen. Een gezonde leefstijl helpt
zorg te voorkomen. Daarom zet D66 Assen in op een fysiek, mentaal en sociaal gezonde omgeving. Iedereen weet dat je de beste kans op een
gezond leven hebt wanneer je goed eet, voldoende beweegt, mentaal weerbaar bent, niet rookt en geen alcohol drinkt. Voor lang niet alle
inwoners zijn die keuzes vanzelfsprekend. D66 Assen stimuleert en ondersteunt verenigingen, buurthuizen, scholen en ondernemers om
gezonde keuzes makkelijker te maken voor inwoners van Assen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid!
Jeugd moet kunnen opgroeien in een gezonde omgeving. D66 Assen wil rookvrije speelplekken, watertappunten en gezond voedselaanbod
rondom de school. Daarnaast willen we gezondere (sport)evenementen stimuleren.
Een buurtwerker gezondheid in elke wijk kan dit aanjagen.
De basis voor een goede gezondheid en welzijn op latere leeftijd wordt gelegd in de eerste 1.000 dagen vanaf de zwangerschap. D66 Assen wil
met het programma Kansrijke Start ieder kind dat wordt geboren in Assen de kans bieden om een gezonde start te maken.
Een groene omgeving met voldoende beweegmogelijkheden stimuleert een gezonde leefstijl en draagt bij aan het welzijn van mensen. Wij
willen dat bij (her)inrichtingstrajecten deze gezondheidsaspecten direct worden meegenomen.
Sport en cultuur
Sport en bewegen is een middel voor een gezond en gelukkig leven. Sport verbindt, laat mensen meedoen in de samenleving en inspireert. In
2020 hebben sportaanbieders, verenigingen, professionals en inwoners gewerkt aan het Asser Sportakkoord. D66 Assen heeft dit akkoord
medeondertekend en zet actief in op het realiseren van de ambities.
Assen heeft een rijk verenigingsleven en goede voorzieningen. D66 Assen wil eerlijke, transparante en gelijkwaardige subsidies voor
sportverenigingen en -accommodaties. D66 Assen zet in op duurzame sportaccommodaties en toegankelijke speel- en beweegplekken in de
wijken, die goed gebruikt worden. D66 Assen wil dat de buurtsport- en cultuurcoaches actief zijn in alle wijken. Sport en cultuur draagt bij aan
het welbevinden en de gezondheid van de inwoners. Goede verenigingsondersteuning en het creëren van samenwerkingsverbanden binnen
sport, cultuur en zorg kunnen problemen voorkomen en oplossen in bijvoorbeeld de jeugdzorg.
Sport en bewegen moet een leven lang toegankelijk zijn voor iedereen. D66 Assen blijft daarom inzetten op Jeugdfonds Sport & Cultuur en wil
aanhaken op het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Bij een sportstad horen (top-)sportevenementen. Topsport inspireert en stimuleert
inwoners om te gaan sporten en bewegen. D66 Assen wil inzetten op behoud en uitbreiding van de sportevenementen.

Concreet, wat wil D66 Assen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaatsen van buurtwerker gezondheid in elke wijk, op weg naar een gezondere omgeving die we stimuleren met rookvrije
speelplekken, watertappunten en gezondere aanbod op meer plekken, zoals sport-/bedrijfskantines en (sport)evenementen.
Eerlijke, transparante subsidies voor sportverenigingen/sportaccommodaties.
Structureel aandacht voor groen en gezondheid bij herverkaveling, transformatie en herontwikkeling.
Een wijkgerichte aanpak met één vertrouwd aanspreekpunt voor de inwoners.
(Sport)evenementen met een gezond voedselaanbod en gezonde sponsoring.
Voldoende veilige speel-, sport- en beweegmogelijkheden in de wijken voor iedereen.
Behouden inzet Jeugdfonds Sport & Cultuur én aanhaken bij Volwassenfonds Sport & Cultuur.
Duurzame sport- en beweegaccommodaties met voldoende aandacht voor onderhoud en gebruik.
Organiseren (Top)sportevenementen en behoud van huidige evenementen in Assen zoals Asserstadsloop, Jeugdtour en Mission
Olympics.
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Assen van ons allemaal - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

In Assen laten we iedereen vrij, maar niemand vallen
Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. Je bent vrij als je jezelf kan zijn, je eigen
keuzes kan maken en er hulp is voor degene die het nodig hebben (of die het willen). In Assen respecteren we elkaar en houden we
rekening met elkaar. We kijken naar elkaar om (naoberschap) en laten iedereen vrij, maar niemand vallen.
Leven in vrijheid
Assen, een stad waar je jezelf kan zijn. Een stad waar mensen elkaar nog kennen en begroeten. Samen met inwoners werken we aan een
veilige stad om in vrijheid te kunnen leven. Voor D66 Assen is het niet belangrijk waar je geboren bent, maar waar je naartoe wilt. Elke
inwoner is uniek en iedereen hoort erbij. Discriminatie moet actief aangepakt worden en (onder meer op scholen) moet voldoende aandacht
zijn voor seksuele gezondheid, relaties en diversiteit. Assen is sinds 2015 Regenboogstad. Een Regenboogstad is een stad die actief de
emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele-, transgender- en interseksepersonen (lhbti) bevordert.
Vrijheid en vangnet
Zonder vangnet kan niet iedereen in vrijheid leven. D66 Assen wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zeggenschap heeft over het
eigen leven. Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken.
Bijna iedereen heeft in het leven wel eens zorg of ondersteuning nodig. D66 Assen wil goede zorg die betaalbaar is en waar inwoners kunnen
kiezen welke zorg bij hem of haar past. Met een wijkgerichte aanpak willen we op tijd hulp aanbieden bijvoorbeeld bij mentale kwetsbaarheid,
schulden, armoede en gezondheidsvaardigheden. Door op tijd te helpen, krijgt iedereen de kans om zich verder te ontwikkelen. Wij willen dat
wettelijke regelgeving zo wordt ingericht dat de gemeente juist de inwoners die het meest kwetsbaar zijn kan ondersteunen. Denken in
oplossingen en mogelijkheden vraagt om ontschotting van budgetten (zoals Wmo en jeugdzorg) en vertrouwen en vrijheid van professional en
inwoner, die eigen regie kan blijven voeren als zij dat willen en kunnen. Het Persoonsgebonden budget (PGB) is hier een middel voor.

Leven in veiligheid
Leven in vrijheid kan alleen in een veilige stad, waar inwoners elkaar respecteren. Veiligheid beleef je daar waar je je vrij voelt om je te
bewegen, hoe en waar je wilt. Je kunt je tonen zoals je bent. Waar deze vrijheid wordt belemmerd, verwachten we dat de overheid hierin
actief optreedt. D66 Assen zal zich actief opstellen waar we signalen krijgen over de beperking van vrijheid en de groei van onveiligheid. Een
positieve veiligheidsbeleving in eigen huis maar ook daarbuiten moet vanzelfsprekend zijn in Assen. Het is onacceptabel dat veel vrouwen en
LHBTIQ+ers te maken hebben met straatintimidatie. D66 Assen wil dat de gemeente inzet op preventief gemeentelijk beleid.
Waar veiligheid niet vanzelfsprekend is zal D66 Assen meedenken over en instemmen met (liefst) tijdelijke of (indien nodig) permanente
maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te bevorderen, met maatregelen die in verhouding staan tot de vrijheid van inwoners. We willen in
Assen ook meer aandacht voor de training van handhavers, bewustwordingscampagnes zoals ‘je bent oké, en een lage meldingsdrempel.
Veiligheid en verslaving
D66 Assen zet in op een 2e coffeeshop, tegengaan van verkoop van lachgas en preventie van problematisch drugsgebruik.

Veiligheid en jaarwisseling
Wij zijn voor een gezellige en veilige jaarwisseling in Assen. Samen Oud & Nieuw vieren. Het afsteken door particulieren veroorzaakt steeds
meer overlast. Zoveel, dat we hiermee willen stoppen. D66 Assen wil wel ruimte bieden voor georganiseerd vuurwerk in de wijken. Zodat
iedereen, zowel mens als dier, een gezellige en veilige jaarwisseling kan vieren.

Concreet, wat wiI D66 Assen?
•
•
•
•
•
•
•

Actief reageren op signalen van beperking van vrijheid en onveiligheid en sturen op passende maatregelen.
Ondersteunen van kwetsbare groepen in de beperkingen die zij ervaren om vrij te kunnen zijn.
Betere (zorg-)ondersteuning bij de overgang van 18- naar 18+.
Behouden van zorg en ondersteuning voor inwoners die in Assen komen wonen, tot er een herindicatie is geweest.
Inzetten op vertrouwen en vrijheid van professional en inwoner.
Passende maatregelen tegen ondermijning, drugshandel, overlast van bezorgdiensten en vandalisme.
D66 is een voorstander van georganiseerde vuurwerklocaties in het centrum en wijken.
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