
Raadslid en fractievoorzitter 
sinds 2014. Besturen 
betekent gewoonweg geld 
uitgeven (of soms eventjes iets minder). 
Daarom hecht D66 grote waarde aan 
een duurzame omgang met mensen 
en middelen. Zodat we Heerhugowaard 
kunnen laten groeien en bloeien.

Raadslid sinds 2014. 
Leraar op een school 
in Heerhugowaard en 
onderwijzer in hart en nieren. 
Heerhugowaarders verdienen goed 
onderwijs, met de beste mensen, in de 
mooiste gebouwen. Een stem op D66 
is een kans voor onze jeugd.

De komende vier jaar wil 
ik mij inzetten voor een 
inclusief Heerhugowaard. Een 
stad waarin iedere inwoner binnen haar 
mogelijkheden tot haar recht komt en 
daar waar nodig handvatten aangereikt 
krijgt om dit te bereiken.

Sinds 2014 ben ik raadslid. 
No nonsense. Mijn motto: 
liberaal waar het kan, maar 
sociaal waar het moet. Anders gezegd: 
alle kansen en vrijheid voor iedereen, 
met een stevig sociaal vangnet voor 
wie echt niet kan.

Als moeder en 
verpleegkundige maak ik 
me zorgen. De diversiteit 
in de gezondheidszorg is groot. 
Daarom wil ik me sterk maken voor 
maatwerk binnen de zorg. Met oog 
voor de juiste kwaliteit, begeleiding en 
ondersteuning.

Ik vind dat we moeten 
stoppen met hokjesdenken. 
Jong, oud, allochtoon, 
autochtoon…we doen het samen. Het 
is juist de combinatie tussen mensen 
met verschillende achtergronden die 
onze samenleving mooi(er) maakt. 
Samen komen we vooruit.

Inwoners van Heerhugowaard 
moeten niet alleen maar 
kunnen stemmen maar 
ook kunnen meepraten, meedenken 
en meebeslissen. De sleutel voor de 
verandering ligt bij de inwoners zelf 
en ik wil dat de gemeente zich daarbij 
aansluit. Vrijheid in verbondenheid.

Docent met ervaring in de 
energievoorziening. Ik vind 
innovatie in alle mogelijke 
vormen van duurzaamheid en klimaat 
belangrijk. Om veilig, prettig en groen 
in de wijken te kunnen wonen en 
recreëren. Vooroplopen!

Kijken en nadenken, blijven 
zien wat er nodig is en 
wat werkt. Hoofdzaken en 
bijzaken onderscheiden.
Goed onderwijs, goed wonen en ruimte 
voor de jeugd zijn belangrijk. Met het 
financieel beleid wat daarbij hoort.

De ideeën zoals in het 
programma van D66 spreken 
me aan, maar zeer zeker 
ook de mentaliteit bij het politiek 
bedrijven. Een open tolerante 
samenleving en respectvolle 
communicatie, ook naar andere 
meningen. Daarom heeft het mijn steun.
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D66 gaat uit van positieve vrijheid. De gedachte dat mensen alleen vrij kunnen zijn wanneer aan een aantal 
basisvoorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld goed en toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg. De vrijheid 
van het individu is ons belangrijkste politieke doel. Ieder mens heeft de neiging verbindingen aan te gaan 
met anderen. Wij bieden een individualistisch perspectief op maatschappelijke verbindingen. 

D66 streeft naar een Heerhugowaard met de juiste balans tussen de rol van de markt, de overheid en 
mensen (onderling) als het gaat om het oplossen van vraagstukken in de samenleving. Met oog, interactie 
en bevordering voor samenredzaamheid.

D66 Heerhugowaard is optimistisch, 
daadkrachtig en ondernemend.
Samen maken we de stad.

  GOED onderwijs
•	Schoolverzuim	tegengaan	door	extra	
 leerplichtambtenaren
•	Stimuleren	verduurzaming	alle	

schoolgebouwen
•	Brede	scholen	uitbouwen	tot	integrale	

kindcentra

  GOED klimaat
•	Stimuleren	recyclen,	energiebesparing	
 en aardgasvrij
•	 Introduceren	vergroening	leges	
•	Fiets	voorrang	geven

  GOEDE zorg
•	Uitgangspunt	in	de	zorg	is	maatwerk
•	Juiste	begeleiding	en	ondersteuning	

van en in de zorg
•	Stimuleren	evenementen,	sporten	en	

bewegen

  GOED wonen
•	Diversiteit	in	woningbouw,	meer	voor	
 starters en middeninkomens 
 (huur en koop)
•	 Inwoners	laten	meedoen,	meedenken	
 en meebeslissen
•	Groen	in	de	wijk	blijft	groen

  GOEDE veiligheid
•	Regels	handhaven	of	anders	
 afschaffen 
•	Veiligheid	voor	kinderen	prioriteit	
•	Bescherming	privacy	en	veiligheid	

(ook digitaal)

www.d66heerhugowaard.nl

secretaris@d66heerhugowaard.nl

@d66hhw

facebook.com/d66hhw

d66heerhugowaard
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Wat wil D66 de komende vier jaar in Heerhugowaard bereiken:


