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De afdeling D66 Kaag en Braassem bestaat
sinds 4 april 2012 en is een initiatief van een
aantal bevlogen
D66ers uit onze
mooie gemeente.
Voor u ligt de eerste
nieuwsbrief van D66
Onze oprichters met Alexander
Kaag en Braassem.
Pechtold
Met deze nieuwsbrief
willen wij geïnteresseerden kennis laten maken
Tijdens de gezellige
oprichtings receptie.
met deze afdeling en op de hoogte stellen van
onze activiteiten.

Even voorstellen
In dez e rubriek laten we u kennismaken met de leden van D66 Kaa g en Braa ssem

Allereerst stellen wij u voor aan de lokale lijsttrekker.
Wie ben je?
Mijn naam is Roel Terraneo, 58 jaar en woon op Kaag, waar ik
terecht ben gekomen door het trouwen met een Kaagse. Mijn
twee zoons wonen al jaren zelfstandig.
Wat doe je?
Na een technische opleiding en ruim 20 jaar in de leiding van
een ingenieursbureau werkzaam geweest te zijn ben ik nu
huisman en ZZP’er op het gebied van ICT.
Waarom ben je lid van D66?
D66 is een democratische partij die pragmatisch de alledaagse problemen probeert op te
lossen. Vanuit de mensen, voor de mensen. D66 komt op voor de individuele vrijheid, goed
onderwijs, een sterke economie en duurzame vernieuwing. Dit alles op een sociaal-liberale
grondslag.
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Wat kan D66 Kaag en Braassem, volgens jou, betekenen voor de gemeente?
D66 Kaag en Braassem gaat voor een transparant bestuur, met de mensen, bedrijven en
maatschappelijke organisaties als uitgangspunt. Daar schort het volgens mij nogal aan
binnen het huidige bestuur. Door het doorvoeren van duurzame vernieuwingen kunnen we
de komende decentralisaties en verdere ontwikkelingen zien als een uitdaging die past in ons
gedachtegoed.

Werk in uitvoering
Wat is er tot nu toe geda an en waar ga an we o ns de komende tijd op richten. .

Samenwerking binnen het Groene Hart
D66 Kaag en Braassem, D66 Nieuwkoop en D66 Alphen aan den Rijn zijn de onderafdelingen
van D66 Groene Hart. Door samen te werken kunnen we gebruikmaken van elkaars sterkte
en ervaringen.

Verkiezingsprogramma
De verkiezingscommissie, onder bezielende leiding van Peter van Hoesel heeft een
fantastisch verkiezingsprogramma gemaakt. Uitgaande van het gedachtegoed van D66 heeft
deze commissie een programma gemaakt met een duidelijke visie voor de toekomst van
Kaag en Braassem. Geen korte termijn beloften, maar een lange termijn visie die er voor
zorgt dat Kaag en Braassem een gezonde gemeente wordt en blijft.

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen
Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorbereidingen voor de
campagne van D66 Kaag en Braassem zijn in volle gang. Flyeren, posters plakken maar ook
veel ludieke acties kun je van ons verwachten. Ons doel: de bewoners van Kaag en
Braassem kennis laten maken met D66 en haar visie.

Masterclass Actief in gemeentepolitiek
10 Zuid-Hollandse D66-afdelingen (Delft, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp,
Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten en Zoetermeer) organiseren
twee masterclasses op 6 juli en 7 september. Hier wordt ingegaan op het D66
gedachtegoed, cases uit de praktijk en op de vraag “wat is een goede politicus?”.
Op 6 juli vindt een bijeenkomst plaats in Zoetermeer onder leiding van Tweede Kamerlid
Stientje van Veldhoven. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor voorbeelden uit de
gemeentepolitiek van raadsleden en wethouders, met speciale aandacht voor het thema
duurzaamheid.
De tweede bijeenkomst op 7 september gaat over de verschillende vaardigheden waarover
een raadslid moet beschikken.
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Data:
Locatie:
Bijdrage:

6 juli en 7 september
Zoetermeer en nog niet bekend
€ 50

Kijk voor meer informatie op de facebookpagina D66 ZH Masterclass.

D66 en de gemeenteraad
D66 Kaag en Braassem is een n ieuwe partij in de gemeente en maakt nog geen d eel uit
van de gemeentera ad. Uiteraard volgt de partij de gemeentelijke ontwikkelingen op de
voet en hebben wij een mening o ver de besluitvorming.

D66 staat voor het creëren van nieuwe kansen en het verbeteren van het bestuur, de
leefomgeving en democratische verhoudingen. Alle punten uit ons verkiezingsprogramma
vallen onder deze paraplu en zijn gebaseerd op de volgende principes:







De burger staat voorop en betrekken wij actief bij beleidsontwikkeling.
Een adequate toetsing van beleid voor invoering.
Kerntaken van de gemeente definiëren en omslachtig en onnodig beleid opsporen door
middel van een ‘zero base’ benadering. Dit betekent dat we bij nul beginnen, bekijken
welke gemeentelijke taken noodzakelijk zijn en welk budget we eraan toekennen. Anders
gezegd: wat hebben burgers nodig van de gemeente en hoe vertalen we dat naar het
takenpakket van het ambtenarenapparaat.
Gerichte aandacht voor de kernen (dorpen). Het tweede deel van ons programma is
hieraan gewijd.
Gematigd groeibeleid, eventueel rekening houdend met een krimpende bevolking.

Richtingwijzers
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf “ Richtingwijzers”, die tezamen richting
geven aan hoe D66 de wereld tegemo et treed t en vraagstukken uit d e ma atschappij
probeert op te lossen. In d eze rubriek wordt een va n d e richtingwijzers vertaald naar een
lo kaal initiatie f.

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.
Mensen kunnen onderling betere, efficiëntere en meer rechtvaardige oplossingen bedenken
voor maatschappelijke kwesties dan de overheid.
Hoe werkt dit nu binnen Kaag en Braassem?
Een heet hangijzer binnen de gemeente Kaag en Braassem is de verbreding van de
provinciale weg N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. Hiertoe is besloten om de
doorstroming te bevorderen. Maar ook om onder meer voor het landbouwverkeer betere aan
–en afvoerroutes te creëren. Bijkomend voordeel was ook dat een deel van Rijnsaterwoude
ontlast zou worden van het zware landbouwverkeer dat de kern regelmatig passeert.
Provincie en boeren waren al ver met hun plannen, maar een initiatief van burgers uit de
betrokken kernen heeft de zaak gewijzigd. Een groep bewoners heeft zich in de
besluitvorming gemengd. En naar het zich laat aanzien is een uitstekend alternatief
ontwikkeld, waar zowel de boeren, de provincie als de burgers zich in kunnen vinden.
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Een fraai staaltje van “eigen kracht van mensen” dat toch haaks staat op de verwachtingen
van de overheid. Die was van mening dat de boeren en de burgers te verschillende belangen
hadden om tot een compromis te komen! Bravo!

Tenslotte
Belangrijke data:
8 juli 2013
11 juli 2013
12 juli 2013
16 augustus

D66 Avond
Sluiting kandidaatstelling kieslijst
Algemene Afdelings Vergadering (AAV)
Algemene Afdelings Vergadering (AAV)

Dit was de eerste nieuwsbrief van D66 Kaag en Braassem. Hopelijk heeft u er met interesse
kennis van genomen. Wellicht zijn er in uw omgeving nog meer geïnteresseerden. Het staat
u geheel vrij om deze nieuwsbrief ruim rond te sturen.
Onze leden en geïnteresseerden krijgen de nieuwsbrief periodiek gemaild. Wilt u hem ook
graag elke keer lezen? Wordt dan lid van D66 of stuur ons een mailtje.
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