
1

 

Utrecht Centraal  November 2015

Utrecht Centraal

D66 Regiocongreskrant 2015



2

 

D66 Regio Utrecht

Inhoud

4 Regiobestuur en Staten Fractie 
7 Lancering website Expertisecentrum   
 D66 Regio Utrecht.
8 I have a speech!
9 Coalitieakkoord  
10 Duurzaamheid
11 Nieuwe leden
11 De 5 richtingwijzers 
12 Lobbyen in de praktijk  
13 Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
14 Seminar Regelarme Uitkering
15 Meer ruimte en geld voor de fiets
16 Kleine kernen
17 Provinciale wegen: waar moeten ze   
 veiliger en beter doorstromen
17 Meer of minder ruimte voor winkels,   
 woningen en weilanden?
17 Bodemverontreiniging, overstromingen  
 en milieuvervuilende bedrijven
18 Regionaal Politiek Overleg
19 Vrouwen in de politiek  (Els Borst   
 Netwerk)
20 D33
21 Presentatie technieken
22 Debatteren 
22 Sociaal-liberalisme
22 Besluitvorming
23 Tot slot
24 D66-cocktail
24 Agenda

Colofon

Redactie
Patricia de Nijs

Eindredactie
Henk Logman (www.henklogman.nl)

Vormgeving:
Frank Leenards (www.2business.nl)

Fotografie:
Sebastiaan ter Brug (www.ter-brug.nl)

© Copyright 2015 D66 Regio Utrecht

Niets uit deze uitgave mag worden
gereproduceerd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, 
film of op welke wijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
D66 Regio Utrecht.

D66 Regio Utrecht is niet aansprakelijk voor 
eventuele onjuistheden in deze uitgave en 
niet verantwoordelijk voor handelingen van 
derden welke mogelijkerwijs voortvloeien 
uit het lezen van deze uitgave.



3

 

Utrecht Centraal  November 2015

Voor u ligt het verslag van de regiodag die op 3 oktober 2015 werd gehouden in het 
Trajectum College aan de Vader Rijndreef in Utrecht. Een goed bezochte en leerzame dag 
met tal van workshops, presentaties, lunch bijeenkomsten en netwerkmeetings. Volop 
gelegenheid dus voor de D66 leden in de provincie om kennis te delen en verbinding met 
elkaar te leggen en te onderhouden.
Het Regiocongres stond in het teken van het thema Ubuntu. De van origine Zuid-Afrikaanse 
wijsheid benadrukt het belang van teamspirit, onderling vertrouwen, respect en natuurlijk 
gezag en gemeenschappelijk resultaat. 
Nelson Mandela verwoordde dat als volgt: “Ik ben, omdat wij zijn”. 
De verbinding werd ook gezocht met enkele leerlingen van het Trajectum College; zij 
hebben er de hele dag voor gezorgd dat het ons aan niets ontbrak. Voor hen was deze 
regiodag een leermoment waar ze voor hun opleiding punten konden verdienen.

Dit verslag is zowel bedoeld voor de congresgangers die door de veelheid aan activiteiten 
niet álle seminars konden volgen alsook naslagwerk voor de mensen die niet bij het 
Regio Congres aanwezig konden zijn, maar wel graag op de hoogte willen blijven van alle 
activiteiten in de regio.

3

 



4

Re
gi

ob
es

tu
ur

 e
n 

St
at

en
 F

ra
ct

ie
 

D66 Regio Utrecht

Regiobestuur en Staten 
Fractie 

Juliette van Balen

Regiovoorzitter Rob Meijer opent het Regio 
Congres en licht toe hoe in de activiteiten 
van het regiobestuur verbinding centraal 
staat.
 
Gedurende de drie afgelopen verkiezingen 
in twee jaar tijd heeft het bestuur zich 
enorm ingespannen om de afdelingen 
dichter bij elkaar te brengen. De 
campagnes worden inmiddels regionaal 
geclusterd, terwijl iedere afdeling haar 
eigen accenten blijft leggen en haar eigen 
doelstelling vormgeeft en er is frequent 
overleg tussen alle campagneleiders over 
hoe betere resultaten kunnen worden 
bereikt.
 
D66 bestuurders ontmoeten elkaar circa 
negen maal per jaar en bespreken issues 
die zij tegenkomen vanuit de diverse 
bestuurscapaciteiten.  Hoe lukt het om D66 beleidsvoornemens ook te realiseren?

De voorzitters van de 20 afdelingen overleggen frequenter met elkaar en de 
fractievoorzitters delen ervaringen circa zes keer per jaar. 

Het bestuur heeft talentwerving en organiseren van opleidingen opgepakt als extra 
aandachtspunt. Er is o.a. een training opgezet voor kandidaat Statenleden. 
De wijze waarop het Provinciale Staten VerkiezingsProgramma is opgepakt heeft tot een 
ongekend aantal deelnemers die met veel enthousiasme aan de slag zijn gegaan geleid. 
Het aantal D66 wethouders is na de gemeenteraadsverkiezingen in de regio Utrecht 
ruim verdubbeld. De voor D66 succesvol verlopen verkiezingen brengen ook meer 
verantwoordelijkheden met zich mee.
Er gebeurt nog veel meer, het is belangrijk op te merken dat de actieve D66-ers door de 
gehele regio elkaar gevonden hebben.

De Statenfractie gaat het Regionaal Politiek Overleg, waaraan alle raadsleden in de 
provincie kunnen deelnemen, nieuw leven inblazen.
Het bestuur is een extra accent gaan leggen op de kiezer, zo wordt er een business event 
voorbereid ten behoeve van ondernemers die geen lid zijn van D66 en heeft Utrechtse 
Heuvelrug D33 gelanceerd. Initiatieven die de kiezer de hand reiken worden volop door het 
Regiobestuur ondersteund.

Het Regio Congres is bij uitstek geschikt om ideeën uit te wisselen, nieuwe plannen 
te maken, een prima moment om elkaar te ontmoeten buiten de dagelijkse 
verantwoordelijkheden als raadslid, bestuurder, actief lid, campagnewerkers.
De snel toenemende belangstelling voor het Regio Congres spreekt voor zich.
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Ambities 
- 1e Regionale Campagne 

Commissie 
- Coaches voor alle afdelingen 
- 2e Regio Congres; PSV 2015 
- Wethouders Training 
- van 8 naar 15 gemeenten 
- Programma Ontwikkeling 
- Talent-werving 
- Counterparts

Continuering activiteiten 
Landelijke verkiezingen

- Bestuurders Overleg, Fractie 
Voorzittersoverleg, Voorzitters 
Overleg, Regionaal Politiek 
Overleg (PS-fractie) 
- Regio Congres 
- Verdere uitbouw “satellieten” 
- Werving toekomstige Raads 

kandidaten 
- Evaluatie Sleutelposities

Raads Verkiezingen 2018
- Voorbereiding GRV 2018 
- Regionale Campagne 

Commissie 
- Programma ontwikkeling 
- Draaiboek Wethouder 

Advies Commissies 
- Lijsttrekkerstraining 
- Raadslid en wethouders 

training

Regionale Coördinatie 
Gemeente Raads Verkiezingen

Versterking Communicatie 
Binnen en buiten de regio - Voorbereiding Landelijke 

Verkiezingen 
- Ledenwerving en ledenbinding 
- (nog) meer zichtbaar, actief & 

faciliterend; 
- Consolideren van de Netwerken 
- Versterking Kennisdeling 
- Opleiding & Talent Ontwikkeling 
- Actiever naar de kiezer toe 

- Business meets politics

- Maandelijkse Nieuwsbrief 
- Intensivering Overleg PSF 
- Campagne Overleg 
- Voorzitters Bijeenkomsten 
- Secretaris Bijeenkomsten 
- Overleg Penningmeesters 
- 1e Regio Congres: GRV 2014 
- Versterking website 
- Intensivering relatie LaBu

Opties voor succes
- Versterking van de 20 

afdelingen: 
- Kontaktpersonen lokale 

afdelingen - RBU 
- Ondersteuning Kleinere 

Afdelingen 
- Bestuurderslunch 
- Regionaal Politiek Overleg 
- Drie keer per jaar ARV 
- Bestuurslid Activiteiten 
- Support Groep

2012

2011

lv 2012 8%

lv 2
010 7%

gr
 2

01
4 

12
%

lv 2
006 3%

Na de inzinking de klim! 
van 3% 2006 naar 7% 2010

- Met de nieuwe winst begint de 
partij weer te groeien 

- Veel lokale afdelingen 
verzwakt 

- Besturen met verlengd 
mandaat 

- Deze aanhouders winnen!

2013

2014

2015

2016

2017

grv 2
010 13%

ep 2014 15,5%
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5,
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5%

Rob Meyer 3 Oktober 2015 Regio Congres

Afstemming 
- Op regionaal niveau nog 

nooit zo goed voorbereid 
geweest op de volgende 
uitdaging 

- De communicatie tussen 
LaBu en LB naar regio’s 
is niet eerder zo 
transparant en intensief 
geweest

AccentenAmbities Regio Bestuur Utrecht

Traditionele Taken Regio Bestuur
- Verkiezingen Provinciale Staten 
- Algemene Regio Vergaderingen 

Rol LB en LaBu

- Talentontwikkeling 
- Training 
- Conßicthantering 
- Fusie van afdelingen (in 

Utrecht tweemaal provincie 
overschrijdend) 

- Afstemming op bestuurders 
niveau 

- Regio Congres

- LaBu en LB zijn zeer pro-actief bij 
de ondersteuning van Regio’s 

- Besturen vallen binnen een grid 
- Enkele malen per jaar komen de 

besturen bijeen 
- Voorzitters vier maal per jaar 
- Afdelings structuur is verstevigd 

en geprofessionaliseerd 
- Partij organisatie transparanter

- Zichtbaar, actief, faciliterend 
- Leidend voorbeeld GRV 2014 
- Netwerk functioneel maken 

zowel naar de afdelingen als 
LaBu en LB 

- Netwerk consolidatie; 
versterking onderlinge 
collegialiteit, kennisdeling, 
opleiding en talent 
ontwikkeling

- Uitvoering Resolutie Congres 
2013; versterking kleinere 
afdelingen aanvullende 
coördinerende taak Regio 
Besturen

Verbreding Taken Regio Bestuur

Rob Meyer 3 Oktober 2015 Regio Congres

Boven en onder: Sheets besproken door Rob Meijer
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D66 Regio Utrecht

Gedeputeerde Pim van den Berg lichtte 
toe hoe op zijn werkterrein economie en 
wonen het creëren en leggen van connecties 
tussen mensen en organisaties onderdeel 
is van zijn dagelijkse werkzaamheden. 
Topuniversiteiten, scholen en internationaal 
opererende bedrijven met research 
afdelingen huisvesten we in onze provincie. 
Tegelijk constateert Van den Berg dat voor 
een grote groep mbo-ers niet vanzelf werk 
ontstaat. Daar zijn aparte programma’s voor 
nodig, aldus Van den Berg. 

Niels Hoefnagels, voorzitter van 
de Statenfractie, licht nog kort de 
totstandkoming van het coalitieakkoord 
toe. Een akkoord met een sterk D66 geluid. 
Het is een feest om met dit team van 9 
fractieleden samen te werken, “het is 
heerlijk” vertelt Hoefnagels. Ook voor de 

fractie staat verbinding centraal. De statenleden zoeken zelf actief contact, maar een ieder 
wordt ook aangemoedigd zelf het gesprek op te zoeken. De politiek van de provincie speelt 
zich niet vaak af in de schijnwerpers van de media. De komende tijd zullen de Statenleden 
daar verandering in proberen te brengen. Binnenkort dus meer politiek nieuws uit de 
provincie op de nieuwssites, in de krant, op de regionale zender en social media. 

Secretaris
Roy Dielemans A.I. 
Secretaris Overleg 

ARV 
Informatiebeheer

Voorzitter
Rob Meyer

Externe vertegenwoordiging 
- Voorzittersoverleg  

- - Support Groep 
- Staten Fractie-Regiobestuur 
- (Mandaat eindigt 24-11-’15) Vice Voorzitter

Yvonne Kemmerling 
Bestuurdersoverleg  
Politiek Secretaris 

Regionaal Politiek Overleg

Penningmeester
Juliette van Balen 

Penningmeesteroverleg 
Jaar Rekeningen 
Kas Commissie 

Campagne Financiering

Perm. Campagne
Hans Scholten 

Vergroting zichtbaarheid 
Permanente Campagne 
Coördinatoren Overleg

Leden & Activiteiten
Patricia de Nijs

Fractie voorzittersoverleg 
Regio Congres 

- (Mandaat eindigt 24-11-’15)

Opleiding & Talent
Philippe de Jong  

Talent Ontwikkeling 
Talent Scouting 
Business Club 
Intervisie Club 

(Wetenschap en MM)

Communicatie
Vacature

Voordracht Sebastien 
Kraaijeveld miv 30-11-’15 

Redactie Website 
Externe Contacten 

Nieuwsbrief 
Social Media

Rob Meyer 3 Oktober 2015 Regio Congres

Organigram Regiobestuur
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Lancering website 
Expertisecentrum 
D66 Regio Utrecht.

Tom Kunzler

Op het Regiocongres is, met tromgeroffel, het nieuwe trainersportaal gelanceerd van 
D66 in de provincie Utrecht door de Talenten- en Opleidingencommissie. Je kan er je 
ideeën voor opleidingen pitchen, maar ook jezelf aanmelden als trainer. Vandaar ook de 
lunchsessie train-de-trainer van de Talentencommissie (TalCo). Op dit moment bestaat 
de Talentencommissie uit Philippe de Jong, Tom Kunzler en Paul Steehouwer. Tijdens de 
sessie wilde de TalCo in gesprek over het nieuwe trainersportaal, maar ook kijken wie er 
trainer wilde worden. Het bleek dat we veel expertise in huis hebben over onderwerpen 
van communicatie, onderwijs tot de zorg. En veel enthousiasme om die kennis binnen D66 
te delen. Daarnaast is er nog nuttige feedback gekomen op het trainersportaal. Trainingen 
kunnen namelijk ook als webcursus online worden aangeboden! Hebben jullie zelf nog 
ideeën voor het trainersportaal, opleidingswensen of zoek je een training. Ga dan naar 
http://expertisecentrum.d66regioutrecht.nl

expertisecentrum.d66regioutrecht.nl
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I have a speech!

Hans Scholten

Daan Bonenkamp, woordvoerder en tekstschrijver voor Alexander Pechtold nam de 
deelnemers aan de workshop speech-writing mee in de fijne kneepjes van het vak. Daarbij 
gaf Bonenkamp leuke voorbeelden uit zijn praktijk. Bonenkamp maakt onderscheid tussen 
structuur, tekst en vorm. Een goede spreker houdt deze drie elementen bij zijn speech in 
het vizier.

Structuur
Een goede speech begint niet achter de laptop. Het succes van een speech is altijd 
afhankelijk van de context. In welke zaal sta je? Hoe ziet je doelgroep eruit? Zijn er 
andere sprekers? Verdiep je in die context, want die is belangrijk voor je verhaal. Als 
speechschrijver denk je vervolgens na over de structuur waarin je je verhaal wilt vertellen. 
Als je je verhaal een duidelijke structuur geeft help je je zelf (overzicht en gemak), maar 
help je vooral ook de toehoorder (het geeft herkenbaarheid en houvast aan je verhaal). 
Die structuur mag je in je tekst ook best expliciet benoemen. 
Het hoofddoel is om je luisteraar beet te pakken. Daarom begin je met een  anekdote, 
een persoonlijke ervaring, een verrassing, een stelling of een retorische vraag. Daarmee 
introduceer je je thema. Vervolgens breng je je argumenten en persoonlijke verhalen. 
Daarbij is de tip van Bonenkamp om niet te uitbundig te zijn met feiten en cijfers, omdat 
je toehoorders die toch niet onthouden. Verhalen en beelden onthouden mensen wel. 
Je eindigt in principe positief optimistisch en het mooist is als je weer op je begin terug 
komt.

Tekst
Inspiratiebron voor Bonenkamp is het boek ‘The political brain’ van Drew Westen. De 
centrale vraag die Westen stelt is waarom de democraten niet altijd verkiezingen winnen, 
terwijl uit onderzoek blijkt dat de meerderheid de standpunten delen? Volgens Westen 
zijn er twee lessen: ten eerste is het politieke brein een emotioneel brein. Ten tweede gaat 
politiek niet over feiten maar over verhalen. 
Belangrijk voor je tekst is dat je je verdiept in wie je voor je hebt. Sluit aan bij de 
belevingswereld van je toehoorders. Bonenkamp raadt sprekers aan om altijd een 

uitgeschreven tekst bij zich te hebben. Dat 
geeft je zekerheid.

Vorm
Als je dan je tekst hebt, is het nog belangrijk 
hoe je je tekst brengt. Aan de hand van een 
aantal voorbeelden laat Bonenkamp zien hoe 
het niet moet. Tips daarbij zijn dat je contact 
maakt met je publiek, dat je los komt van 
je papier, dat je jezelf de tijd gunt en dat je 
ontspannen aan je speech begint.

Een belangrijke wijsheid die Bonenkamp 
zijn gehoor ook meegeeft is: minder is beter. 
Schrijven is schrappen. Maar de belangrijkste 
boodschap is dat een goede voorbereiding 
meer dan het halve werk is.

Daan Bonenkamp: 
“Voorbereiding is het halve werk” 
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Coalitieakkoord  

Juliette van Balen

Wat vooral belangrijk is tijdens 
vorming coalitie akkoord? Slapen! Het 
onderhandelingsproces is een intensieve 
periode. Meerdere processen die tegelijk 
spelen vergen dat je je fit moet voelen, 
aldus fractievoorzitter Niels Hoefnagels. 

Een goede voorbereiding is essentieel; 
vergelijking van de inhoudelijke 
verkiezingsprogramma’s van de mogelijke 
coalitiepartners geeft je een voorsprong. 
Maar vergeet de financiën niet, uiteindelijk 
kunnen mooie woorden niet zonder 
euro’s als je het verschil wil maken. Een 
goed onderhandelingsteam heeft focus 
op tenminste beide; Hoefnagels en nu 
gedeputeerde Pim van den Berg vormde 

dit dreamteam voor D66 tijdens de 
onderhandelingen voor de coalitie voor de 
provinciale staten Utrecht. 

Zorg ook voor voldoende ondersteuning 
n een team om je heen. Er is af en toe 
genoeg stoom af te blazen. Uiteindelijk ligt 
er voor de D66 fractie een mooi akkoord 
met gewenste posities op economie, 
binnenstedelijke ontwikkeling en wonen, 
ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en 
energietransitie en toerisme. 

Economie, financiën, en daarbinnen 
energietransitie waren belangrijke 
hoofdstukken in het verkiezingsprogramma. 
Dat zien we terug in het akkoord en posities. 
Maar ook het herkenbare onderwerp 
toerisme in het D66 verkiezingsprogramma 
heeft z’n verdiende plek daarin gekregen. 
Daar horen we binnenkort meer over!
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Duurzaamheid

Michiel Otto

Introductie
Aan de hand van enkele sheets is de scope van het begrip duurzaamheid besproken. 
Hoe breed is de scope? In de enge zin van het woord gaat duurzaamheid vooral over 
het groene ecosysteem. In de ruimste zin van het woord  tot aan de wijze waarop we 
samenleven. De conclusie van dit deel van de discussie is dat duurzaamheid vooral gaat 
over het voorkómen van uitputting van grondstoffen van de planeet.

Vertaling naar lokaal
Grote gemeenten en steden dienen zich te realiseren dat zij ‘parasiteren’ op de omgeving. 
Ze gebruiken meer dan dat ze teruggeven. Kleine gemeenten hebben daarentegen weinig 
slagkracht en middelen om duurzaamheidsbeleid ten uitvoer te brengen. Uiteraard heeft 
het duurzaamheidsbeleid betrekking op de eigen gemeentelijke organisatie. Maar verder 
moet de gemeente voor het effectueren van duurzaamheidsbeleid steun/draagkracht 
zoeken binnen het netwerk van de gemeente:

 ➡ bevolking
 ➡ ondernemers
 ➡ instellingen

Hoe breng je dit netwerk in beweging? Hiervoor zijn meer dan alleen financiële prikkels 
nodig. Het is belangrijk zichtbaar te maken wat ieders plek in de omgeving is. Wat draag jij 
bij aan en wat gebruik je van die omgeving? Voor partijen in het netwerk is het imago, een 
gevoel van verantwoordelijkheid voor de samenleving eveneens belangrijk. 

Gezien de beperkte financiële middelen van zeker de kleine gemeenten, is het de kunst om 
‘katalysatoren’ in te zetten: ‘breng iets op gang dat niet meer stopt.’

Inwoners wonen klimaatneutraal.

Bedrĳven ondernemen klimaatneutraal

Organisaties opereren klimaatneutraal

Inwoners en gasten recreëren klimaatneutraal

Zorgverleners leveren klimaatneutraal

Wĳ zĳn klimaatneutraal mobiel

We wekken alle benodigde energie duurzaam om binnen de gemeente

Klimaatneutrale gemeente in 2035
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Nieuwe leden

Kees Verhoeven (lid Tweede Kamer Fractie) en 
Philippe de Jong

Zowel in het ochtendprogramma als tijdens 
de lunchmeetings is er aandacht besteed aan 
de nieuwe leden van D66 die zich vandaag 
handden aangemeld voor het Regiocongres. 

Als nieuwkomer is het in het begin vaak even 
wennen en daarom vindt D66 het belangrijk 
dat er aandacht wordt geschonken aan die 
nieuwe leden. De sessies waren bedoeld om 
informatie over D66 te geven en om vragen te 
beantwoorden van nieuwe leden. Het werd als 
zeer prettig ervaren.

De 5 richtingwijzers 

Herman Beun (algemeen medewerker Tweede Kamer) 

D66 was lang een partij die bekend stond als radicaal vernieuwend en democratisch. 
Sinds een aantal jaren is de term sociaal-liberaal verbonden aan de partij en zijn er vijf 
richtingwijzers opgesteld. In deze interactieve training heeft Herman de richtingwijzers van 
context voorzien en met interessante casussen breng je ze zelf in de praktijk. 
 1 Vertrouw op de eigen kracht van mensen.
 2. Denk en handel internationaal
 3. Beloon de prestatie en deel de welvaart
 4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
 5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei 
Dit is feitelijk geen richtingwijzer van D66, maar wel een stevig verankerd uitgangspunt. 
Alles begint met goed onderwijs. Onderwijs is de basis voor succes, persoonlijke groei en 
zelfontplooiing. 

Meer uitleg over de vijf richtingwijzers is te vinden op: 
www.d66.nl/richtingwijzers
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D66 Regio Utrecht

Lobbyen in de praktijk  

Tom Kunzler

Rens Hogeling werkt als lobbyist bij van 
Dröge & van Drimmelen in Den Haag. 
De meeste mensen zien lobbyen als een 
besmet woord. Ze denken bijvoorbeeld 
aan lobbyisten van de tabaksindustrie 
die mensen aan het roken willen 
houden. In principe kan iedereen met 
een belang een lobbyist zijn. Dat kan 
een goede doelen organisatie zijn, 
een belangenvereniging of zelfs een 
buurtcomité die de lokale gemeenteraad 
wil beïnvloeden. 

Public affaires, een andere naam 
voor lobby, is er in veel soorten. 
Sommige bureaus richten zich op 
communicatieadvies voor de organisatie 
zelf. Hoe kunnen ze zelf hun plannen 
gerealiseerd of op de agenda krijgen? 
Wat is een goede timing en hoe kan de 
media daar bij helpen of juist averechts 
werken. Andere bureaus proberen de 
Kameragenda zelf actief te beïnvloeden 
door een groot netwerk te hebben. 

Als lobbyist moet je betrouwbaar zijn 
en integer. Lobbybureaus nemen dan 
ook lang niet alle opdrachten aan. 
Als je onmogelijke zaken voor elkaar 
probeert te krijgen dan kan dit je 
imago schaden. Rens legde in de sessie 
de aspecten van lobbyen helder uit, 
gaf enkele voorbeelden van hoe het 
moest en hoe het absoluut niet moest. 
Daarnaast gaf hij enkele tactieken prijs, 
zoals bijvoorbeeld het maken van een 
krachtenveldanalyse. 
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Gebiedsontwikkeling nieuwe 
stijl

Patricia de Nijs

De gemeenteraadsleden uit Utrecht, Sanne 
Scholten en Maarten Koning en Lisette van 
der Meer van BLOC willen de dilemma’s en 
uitdagingen in de hedendaagse ruimtelijke 
ordeningspraktijk bespreken. Enkele 
voorbeelden van projecten met inspraak en 
participatie worden getoond.
Voorheen domineerde projectontwikkelaars de planontwikkeling voor 
nieuwbouwprojecten. De laatste jaren worden de plannen steeds meer ontwikkeld met 
inspraak van alle partijen. D66 juicht een open en transparante proces toe. Doordat alle 
partijen tegelijk aan tafel meepraten ontstaat er een plan waar iedereen tevreden mee 
kan zijn. In de praktijk komen de partijen meerder (nieuwe) uitdagingen tegen. 

Nieuw proces
Ambtenaren zijn nu naast hoeder van normen en wetten ook steeds vaker projectleider 
van het proces. Zij moeten bewaken dat alle partijen gehoord worden. In de zaal werd 
geopperd dat er voor de gemeenteambtenaren een training beschikbaar zou moeten zijn, 
om deze nieuwe taak met succes te vervullen. Een onderdeel zou kunnen zijn: hoe om te 
gaan met lobbyisten? 
Daarnaast moeten gemeenteraadsleden alert zijn of ook alle partijen gehoord zijn en dat 
er op een juiste manier uitgelegd wordt waarom iets wel of niet kan. 
De eerste discussie meer op abstract niveau voeren voorkomt dat er meteen weerstand 
ontstaat op specifieke deelaspecten. Immers die kunnen ook nog niet in beton gegoten 
zijn, wanneer je op abstract niveau overlegt.
Een gemeenteraadslid in de zaal vroeg aanwezigen hoe zijn omgaan met de afwegingen 
‘algemeen belang’ en ‘haalbaarheid’. Omwonenden van ontwikkelingslocaties laten 
zich vaak  horen, maar is dat dan ook gelijk aan het algemene belang? Er zijn ook altijd 
‘beroepsklagers’ die aandacht willen en hoe hiermee dan omgaan?

Aanlooptijd
Gebiedsontwikkeling begint vaak met een lange ontwerp periode. Dat kost geld. Wanneer 
wordt er besloten om een project af te blazen? Het al geïnvesteerde geld zou geen 
doorslaggevend argument moeten zijn om een discutabel project doorgang te laten 
hebben. Gemeentes staan steeds vaker onder druk. Het vraagt inzicht en kennis om een 
ontwikkelaar te vertellen de plannen te wijzigen.

Een ‘structuurvisie’ of een ‘bestemmingsplan’ moet je soms laten lopen – werk de 
ruimtelijke en maatschappelijke opgave uit zonder zulke vastgeroeste instituties te 
laten leiden. Op die manier kan, ook voor projecten en opgaven die een heel lange 
uitwerkingstermijn hebben, toegewerkt worden naar ‘bewegende stippen op een horizon’: 
de uitwerkingen die nog niet vastliggen maar die fluïde zijn en aan de eisen van de tijd en 
maatschappelijke ontwikkelingen kunnen worden bijgesteld.

In Amersfoort is er op 14 november een Minisymposium “Ruimtelijke Ordening, een nieuwe 
orde?”(Zie de agenda)



14

Se
m

in
ar

 R
eg

el
ar

m
e 

Ui
tk

er
in

g

D66 Regio Utrecht

Seminar Regelarme 
Uitkering

Rob Meyer

Bij aanvang van Victor Everhardt’s (D66 
wethouder in Utrecht) presentatie bleek 
al direct dat de term ‘basisinkomen’ 
naar zijn idee minder geschikt is. Victor 
gebruikt liever de formulering ‘Regelarme 
Uitkering’. De opgave die voor ons ligt is de 
vereenvoudiging van de Participatiewet.

Onderzoek
Victor beoogt met zijn suggesties om 
gewoon eens te onderzoeken of er een 
meer motiverende financieringsstructuur 
bestaat als de huidige, waarin mensen 
chagrijnig worden. Hij bespreekt momenteel de mogelijkheden voor verder onderzoek 
met de Universiteit Utrecht en overweegt de Staatssecretaris ervan te overtuigen dat 
een onderzoek onder 500 uitkeringsgerechtigden meer informatie kan opleveren over 
de mensen die afhankelijk zijn van zo’n uitkering. Hij wil onder andere graag onderzocht 
hebben ( “we willen weten wat werkt”) of meer vrijheid die ontstaat onder het nieuwe 
regime van RU nieuwe ontplooiingsmogelijkheden biedt. In dit stadium toucheert Victor 
enkel de discussie en probeert te inventariseren hoe ideeën vallen. 

Verbreding
De mogelijkheden rondom de Regelvrije Uitkering worden inmiddels in veel meer plaatsen 
bekeken, niet in de laatste plaats omdat de decentralisatie iedereen uitdaagt om daarover 
na te denken. Tegelijkertijd is de speelruimte vanuit het Rijk op dit moment minimaal. De 
Regelarme Uitkering is niet iets dat door D66 alleen is uitgevonden, ook andere partijen 
ontwikkelen ideeën.

Discussie
Tijdens de aansluitende discussie ontstaat grote consensus over de beeldvorming bij het 
begrip basisinkomen, dat begrip roept enkel verwarring op. Ook is er consensus over de 
noodzaak van de discussie en de wenselijkheid dat D66 als partij in die discussie haar 
verantwoordelijkheid neemt. 

Lunchsessies
   
Het regiobestuur organiseert door het jaar heen een aantal bijeenkomsten voor onder 
andere (Fractie)voorzitters, penningmeesters, secretarissen, leden van de permanente 
campagne en bestuurders. Die bijeenkomsten zijn gericht op onderlinge versterking en 
uitwisseling van ideeën. 
Tijdens het regiocongres zijn deze bijeenkomsten tijdens de lunchpauze gehouden. 
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Meer ruimte en geld voor de fiets

Ayla Schneiders, Statenlid 

Wat houdt het fietsbeleid in Provincie Utrecht eigenlijk in en wat is onze lokale en 
provinciale ambitie? Op het regiocongres was tijdens de lunch ruimte om met elkaar in 
gesprek te gaan. Wat willen we met de fiets en wat is de provinciale ambitie. 

De fiets speelt een belangrijke rol in de visie van de provincie. Hoe kunnen we zorgen 
dat wij als politiek vertegenwoordigers en politiek betrokkenen dit ook uitdragen en slim 
gebruik maken van dit beleid?

En ons eigen standpunt ‘de fiets voorop’, is ons natuurlijk bekend. Het klinkt alsof alles 
op rolletjes loopt, maar dat doet het nog niet altijd. Tijdens de sessie kwamen een aantal 
zaken naar voren die zeker beter kunnen. Zo is fietsverlichting niet altijd vanzelfsprekend, 
kunnen fietspaden soms niet afgemaakt worden omdat er geld te kort zou zijn en 
ontbreekt bij sommige colleges een integrale visie op mobiliteit waardoor de fiets als een 
ondergeschoven kindje wordt behandeld. 

Een van de doelen van de sessie was onder andere het inventariseren van fietspaden die 
eventueel kans maken op een subsidie uit het Actieplan Fiets budget. 

Stem met elkaar af en betrek elkaar bij bepaalde besluitvorming, acties en plannen voor 
de fiets. Het delen van de kennis zorgt voor een coherent D66Fiets-geluid.

Betrek andere organisaties, belangenorganisaties en partijen bij de meningsvorming 
van je fractie en raad. Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en steeds vaker ook ANWB 
hebben veel informatie over mobiliteit. 

De lunchsessie is natuurlijk niet de enige mogelijkheid om te praten over de fiets. Om bij 
te blijven en de verbinding in de provincie te maken tussen verschillende gemeenten met 
de fiets hebben we als Statenfractie besloten in het voorjaar van 2016 een vervolg te willen 
geven aan de fietstocht #DeDuurzame66 zoals tijdens de campagne. 
Op 23 november organiseert Utrechtse Heuvelrug een bijeenkomst over de Fiets waar ik 
aanwezig zal zijn. (https://utrechtseheuvelrug.d66.nl/agenda/politiek-cafe-de-fiets)

Lees het hele artikel van Ayla op: provincieutrecht.d66.nl/2015/11/01/ayla-fiets-blog
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Kleine kernen

Ali Dekker, Statenlid 

Van kleine kernenproblematiek zoals we die in het buitenland zien is hier geen sprake, 
maar we willen die kleine kernen wel koesteren. Stad en ommeland is in Utrecht een 
gelukkig huwelijk. We durven de stelling aan dat de mooie dorpen de economische 
aantrekkelijkheid van onze regio mede bepalen. Het goede woonklimaat van de dorpen 
moeten we zien te behouden.

Twee punten vragen om aandacht:
 ➡ Een gevarieerd woningbouwprogramma
 ➡ Behoud van een basisschool

Wat kan de provincie daaraan doen? Waar moet zij de middelen die er in het 
coalitieakkoord voor zijn vrijgemaakt aan besteden?(2 miljoen incidenteel en 5 ton per jaar 
vanaf 2016) Woningbouw noch onderwijs behoren tot de bevoegdheden van de provincie. 
De volgende suggesties kwamen over tafel
Oude bedrijfsterreinen in de dorpskernen zouden tot woningbouwlocaties omgevormd 
kunnen worden en de provincie kan dat stimuleren door bij te dragen aan de onrendabele 
top. Zo gaan verschillende beleidsdoelen hand-in-hand.

Over de opheffingsnormen van een basisschool heeft de provincie niks te zeggen, maar de 
lobby naar het Rijk kan samen met die van de gemeenten die het betreft wel meer kracht 
krijgen.

Tot slot. Winkels in het dorp zijn absoluut prettig, maar in het internettijdperk minder 
essentieel voor de leefbaarheid.  Voor de discussie wel of niet overal glasvezel was 
de tijd te kort. Die discussie zetten we in de staten voort, naar aanleiding van een 
initiatiefvoorstel van het CDA.
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Provinciale wegen: waar 
moeten ze veiliger en 
beter doorstromen

Ivo Thonon, Statenlid

In de lunchpauze hebben de mensen aan 
de tafel over verkeer het over diverse 
onderwerpen gehad:

 ➡ de Noordelijke Randweg Utrecht,  
 de N320, die flink aangepakt gaat  
 worden de komende jaren waarvoor  
 zowel in de gemeenteraad van   
 Utrecht als in de Staten brede steun  
 is;

 ➡ de vertragingen van bus 77 vanuit  
 Bilthoven naar het zuiden;

 ➡ een nieuwe fietspad tussen Zeist en  
 De Uithof via De Bilt (waarvan de  
 meesten het goed vonden dat die er  
 zou komen);

 ➡ een onzinnig fietspad langs het spoor  
 tussen Utrecht-Overvecht en Den  
 Dolder, waar niemand zou gaan   
 fietsen en waarvan het geld beter  
 besteed kan worden aan een fietspad  
 langs de Biltse Rading;

 ➡ heb jij ook nog een verkeersitem  
 waar je de Statenleden van op de  
 hoogte wilt brengen? 

Meer of minder ruimte 
voor winkels, woningen en 
weilanden?

Hans Boerkamp, Statenlid

De provincie Utrecht gaat haar ruimtelijk 
beleid tegen het licht houden. Onder 
leiding van Statenlid Hans Boerkamp is er 
gesproken over: 
Oplossingen voor waterkwaliteit op grond 
van Europese kaderrichtlijn Water?
De maatregelen die we nu nemen hebben 
niet direct effect
Vooral de sloten voldoen niet aan de eisen, 
belangrijke vervuilende rol door landbouw.

Bodemverontreiniging, 
overstromingen en 
milieuvervuilende 
bedrijven

Hayat Chidi, Statenlid 

Bodemvervuiling bij Elst: vanuit de 
specifieke casus licht Willy toe wat er 
lokaal speelt rondom bodemvervuiling. 
Zij vraagt (aan mij) wat de provincie hierin 
heeft betekend en nog kan betekenen. 
Het betreft de Elsterstraatweg te Elst, dat 
onder Rhenen valt en waar hiaten zijn in de 
saneringsaanpak. 

Innovatieve wijze van mest verwerken 
(mono mest) ingebracht door Gerard 
Smakman. Weliswaar is dit een commercieel 
traject van Friesland Campina, waarbij 
wordt nagestreefd met 50 bedrijven 
deze pilot/innovatieve werkwijze te gaan 
uitvoeren, maar ik sla gelijk aan op POP3 
(in RGW besproken, besluit om Europees 
geld in te zetten in landbouw, juist in de 
innovatie). 

Kaderrichtlijn Water: Wytse Dassen en 
Sylvia den Herder vragen aandacht voor de 
boeren in relatie tot de mestproblematiek. 
In Leusden bijvoorbeeld hebben boeren te 
weinig land; koe in de wei wordt dan lastig 
als je geen wei hebt waar de koeien op 
kunnen grazen. Wytse vraagt aandacht voor 
de mestproblematiek in relatie tot Water. 
In de Kaderrichtlijn Water moet men goed 
nadenken over deze 2 zaken.
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Regionaal Politiek Overleg

Patricia de Nijs

De Lunchsessies werden als erg nuttig en goed ervaren, zeker ook door de regionale 
contacten tussen raadsleden, Statenleden en anderen. 

Het Regiobestuur organiseert met de Statenfractie bijeenkomsten met een actueel politiek 
thema en dat heeft de naam Regionaal Politiek Overleg (RPO) meegekregen.  Vier jaar 
geleden bijvoorbeeld, is er uitgebreid gesproken over wat de belangrijkste punten waren 
voor D66 om vast te leggen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025. 

Gemeenteraadsleden, wethouders en afgevaardigden uit werkgroepen waren verdeeld 
over thematafels om te discussiëren. Statenlid Ivo Thonon heeft alle opmerkingen, zorgen 
en wensen meegenomen naar de Statenvergadering.  Mede door de goede voorbereiding 
zijn vele punten opgenomen. Vervolgens zijn er RPO’s geweest over mobiliteit en 

Gemeenschappelijke Regelingen.
De wens is uitgesproken om meer bijeenkomsten te organiseren. Een groepje van 
fractievoorzitters gaat actuele onderwerpen verzamelen en de Statenfractie meld wanneer 
welk onderwerp besproken gaat worden in een Statenvergadering. Heeft u ook een 
onderwerp geschikt voor een RPO?  Laat het dan weten via: patricia@rbu.d66.nl plus 
politiek@d66provincieutrecht.nl

D66 Regio Utrecht
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Els Borst: 
“De politiek is te belangrijk om 
alleen aan mannen over te laten” 

Vrouwen in de politiek  (Els Borst Netwerk)

Patricia de Nijs

Het Netwerk in haar naam wil voornamelijk 
vrouwen ondersteunen en empoweren om 
hun inzet binnen de politiek duurzaam te 
vergroten en mannen zijn van harte welkom.

Pia Dijkstra neemt Annelien Bredenoord een interview af om te weten te komen hoe 
haar carrière binnen de politiek is verlopen. Annelien vertelt dat ze tijdens haar studie, 
door een kleine advertentie, zichzelf opgaf als fractieassistent in Leiden bij Alexander 
Pechtold.  “Er ging niet te veel tijd in zitten en het ging allemaal vanzelf. Het was zeer 
interessant om te ondervinden hoe politiek werkt”, aldus Annelien. “Ik ging er van uit 
dat ik wetenschapper zou worden en ik had nooit gedacht dat ik uiteindelijk in de Eerste 
Kamer gekozen zou worden na het voorzitterschap in stad Utrecht”

Tijdens het groepsgesprek worden aandachtpunten en wensen besproken. 
De kracht van het netwerken bestaat nog steeds. De uitdaging is om het ‘Old-Boys-
Netwerk’ te transformeren in een netwerk voor iedereen. Daarbij is het handig om 
te beseffen dat er verschillende vormen van communiceren bestaat. De egotripper 
communiceert bijvoorbeeld anders dan een bruggenbouwer. En laten we in ieder geval 
open staan voor iedereen met alle verschillen. Iemand die niet goed uit zijn woorden kan 
komen, is wellicht een briljant strateeg. Iemand die verlegen overkomt is wellicht een 
deskundige op een bepaald gebied. Iemand die nieuw is verdient ook aandacht.
Tijd vinden voor de politiek naast werk en gezin kan een uitdaging zijn. Gelukkig kunnen 
tegenwoordig mannen en vrouwen een dag minder werken voor een mama of papa dag. 

Voor ouders met kinderen die naar de middelbare school of vervolgstudie gaan, komt in 
principe tijd vrij. Deze leeftijdsgroep, met alle ervaringen, moeten we omarmen. 
Ideeën om vrouwen enthousiast voor de politiek te maken, worden geopperd. Als er een 
vacature ontstaat of de kieslijst moet worden opgesteld: bel een vrouw op. Organiseer 
avonden, zoals in Woerden ‘Prosecco en Politics’, om vrouwen te vertellen over de politiek 
in de praktijk. Een aspect daarvan is dat tijdens een debat het spel hard gespeeld kan 
worden en dat moet je dan maar wel kunnen incasseren.

Dus…, vrouwen…, binnen D66 is er alle ruimte om je kennis en vaardigheden in te zetten. 
Het Regiobestuur ontvangt graag vragen en verhalen via taco@rbu.d66.nl 
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D33

Michiel Otto 

Op initiatief van D66 Utrechtse Heuvelrug is D33 opgericht. Hiermee wil de afdeling 
mensen in de leeftijd van 25 tot 43 jaar actief bij de politiek betrekken. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft men gesproken over hoe dat zou kunnen. Er werden heel wat bruikbare 
tips gegeven. Zo kun je jongeren die nu al actief zijn in de partij meer naar de voorgrond 
halen, maak hen zichtbaar zodat ze voor andere een voorbeeldfunctie hebben. Tips 
als organiseer borrels op vrijdagmiddag, betrek andere jongeren organisaties bij jouw 
activiteiten, zorg voor aansprekende onderwerpen, betrek de Jonge Democraten bij je 
onderwerp keuze en maak politiek aantrekkelijk en laat zien dat het leuk is bij D66! 

Nog wat weetjes: de doelgroep kenmerken:
 ➡ Opleiding afgerond
 ➡ Eerste stappen/jaren op de arbeidsmarkt
 ➡ Tweeverdieners / eigen onderneming
 ➡ Jonge kinderen
 ➡ Woonruimte: schaars of moeilijk financierbaar
 ➡ Transitie van mobiel (wonen en werken) naar stabiel
 ➡ Communiceert via social media

en heeft behoefte aan
 ➡ Goed kinderopvang en (basis)onderwijs
 ➡ Betaalbare huisvesting
 ➡ Goede voorzieningen woonomgeving
 ➡ Ruimte voor ondernemerschap
 ➡ Goede verbindingen (OV, fiets, auto, digitaal)
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Presentatie 
technieken

Hans Scholten

De toehoorder verdient het dat je 
je als spreker goed voorbereidt. 
Dat was de boodschap van 
Bob de Ruiter bij de workshop 
presentatietechnieken. Volgens 
Bob hebben we in Nederland de 
neiging om te weinig aandacht voor 
speeches en performance te hebben. 
Daarom worden speeches ook vaak 
als saai ervaren. Je staat al op het 
podium en je hebt de aandacht van 
je gehoor.

Eigenlijk is het  heel bijzonder om 
dan als spreker te beginnen met: 
‘ ik zal het kort houden’.  Waarom 
zouden we juist niet willen dat het 
lang zou duurt? Je tekst moet zo goed zijn dat je popelt om hem voor te dragen. 

Bob de Ruiter liet tijdens zijn workshop zien dat spreken in het openbaar echt een 
performance is. Daarbij maakt hij gebruik van eeuwenoude inzichten. Op tafel ligt het boek 
van Marcus Quintilianus:  Opleiding tot redenaar. Al in de oudheid was het van belang 
dat je kon spreken. Ook in hedendaags Amerika is dat zo: als je iets wilt bereiken moet je 
mensen kunnen overtuigen. De praktijk in Nederland wijk daarvan wel erg af. De Ruiter 
noemt Nederland zelfs een gebrekkige democratie. Je kunt hier maatschappelijk en in 
de politiek van alles worden zonder dat je een kiezer tegenkomt, of iemand hebt moeten 
overtuigen.

Voordrachtskunst
Bob begon zijn carrière ooit als tekstschrijver, maar raakte gaandeweg  ook meer 
geïnteresseerd in de voordrachtskunst. Al in de Romeinse tijd was er discussie in hoeverre 
je theater mag maken als je optreedt als openbaar spreker. Maar pas op! Je kunt je 
autoriteit verliezen als serieuze spreker als je te veel theater maakt. Volgens De Ruiter 
verhoudt de redenaar zich tot de acteur als de soldaat tot de atleet.

De voorbereiding is heel belangrijk. Tijd is daarbij geen excuus. Luisteraars besteden een 
deel van hun kostbare tijd aan jou. Dan is het wel hoffelijk als je je goed voorbereidt. 
Vergelijk het met de boekhouder; wie zou het accepteren als die zegt: cijfers kloppen niet 
helemaal, want ik had niet genoeg tijd.

Na een korte introductie laat De Ruiter aan de hand van voorbeelden zien hoeveel 
verschil de voordracht uitmaakt. Bijvoorbeeld door emotie in je stem te leggen, door 
tempowisselingen, verschillen in toon of pauzes in je tekst. Daarbij moet je niet te 
voorzichtig zijn. Quintilianus zegt: het gaat erom je doel te bereiken. Als je emoties over 
wilt dragen, dan zul je jezelf ook een beetje bloot moeten geven. Belangrijk is om contact 
te leggen. De Ruiter: “Dat is heel spannend, maar de beloning zal groot zijn.”
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Debatteren 

Birgit Cordes (regiobestuurslid Brabant)

Woorden hebben enorme macht. Dat wisten de oude Grieken al, als ‘uitvinders’ van 
de retorica. Birgit is debattrainer voor D-Loquentia en brengt je de basisprincipes van 
debatteren bij.

Presenteren, argumenteren en reageren zijn de ingrediënten van de D66 debatteerclub 
D-Loquentia. Met afdelingen in Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen 
stond Birgit Cordes op het regiocongres als oprichter en trainer van D-Loquentia 
Brabant. Birgit gaf een inkijkje in de werkvormen die een debatavond passeren. Er 
werd volop meegedaan en het enthousiasme in Utrecht op o.a. het kettingdebat, het 
ballondebat en het reactiemodel was groot.

Sociaal-liberalisme

Ivo Thonon (Hans van Mierlo Stichting)

Deze meeting gaat over de stroming het sociaal-liberalisme. Er wordt zowel aandacht 
besteed aan de kernpunten als de idealen. Sociaal-liberalisme: wat is dat nou 
eigenlijk? Eén antwoord uit het publiek: een stroming die zich richt op het geven van 
eigen verantwoordelijkheid aan mensen en een steuntje in de rug geeft aan hen die de 
eigen verantwoordelijkheid niet kunnen nemen. 
D66 hanteert vijf sociaal-liberale waarden: 
1. zelfbeschikking, 
2. sociale rechtvaardigheid, 
3. radicale kansengelijkheid, 
4. toekomstvastheid en 
5. democratische controle.  

Verder is er stilgestaan bij het feit hoe men in D66 van uitgangspunten naar 
standpunten komt; dat gaat via de Permanente Programmacommissie die binnenkort 
weer met een verkiezingsprogramma aan de slag gaat.

Besluitvorming

Paul Steehouwer

Helder Denken is een kwestie van oefenen en dat is gebeurd tijdens deze sessie o.l.v. 
Shaun Lednor van de Argumentenfabriek. Een debat of een betoog begint met een 
goede voorbereiding. Aan de hand van de argumentenladder gingen de deelnemers 
van deze sessie aan de slag om hun meningen te onderbouwen met goede 
argumenten. De argumentenladder kent twee fundamentele vragen: ‘Hoezo?’ en ‘Dus?’

Dat leidde tot geanimeerde gesprekken en discussies over de argumentatie zelf: 
is het een deugdelijk argument? Is het eigenlijk wel een argument? Redeneren 
en argumenteren blijkt toch lastig. Met behulp van de argumentenladder werd 
gecontroleerd of de argumentatie klopt.
Opties en argumenten kunnen in kaart worden gebracht om een weloverwogen 
beslissing te kunnen nemen. 
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Tot slot

Henk Logman

Aan het eind van de dag was het woord allereerst aan Tweede kamerlid Pia Dijkstra. Pia 
vertelde ons in vogelvlucht waar de D66 Tweede Kamerfractie in het algemeen mee bezig 
is en ook welke dossiers veel van haar tijd in beslag nemen, waar ze tegen aanloopt, wat 
aandachtspunten voor haar zijn en waar succes wordt behaald. 

Daarna was het woord aan Rob Meyer, onze regiovoorzitter. Rob bedankte allereerst de 
organisatie en net als vorig jaar werden een aantal mensen speciaal bedankt voor hun 
inzet.

Allereerst een fles wijn voor Freek André de la Porte voor het initiëren en organiseren van 
de ondernemersbijeenkomst die binnenkort plaats vindt. 
Daarna werden de leerlingen van het Trajectum college naar voren gehaald en bedankt 
voor hun inzet gedurende de dag en als laatste werd D66 Amersfoort voorzitter Jacob 
Lamminga in het zonnetje gezet voor zijn tomeloze inzet voor de partij, ook op momenten 
dat het wat minder goed ging met D66. Jacob stopt in februari 2016 als bestuursvoorzitter 
in Amersfoort.

En toen was het tijd voor een hapje en een drankje...
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Agenda

Liberale Kerk 
Binnenkort maken we onze gast bekend, maar je kunt je nu al aanmelden door een mail 
te sturen naar liberalekerk@d66utrecht.nl onder vermelding van je naam + het gewenste 
aantal kaarten van 5 euro.
Wanneer:  Zondag 8 november, 14.00 uur
Waar:   Tuinzaal van het Centraal Museum

Minisymposium “Ruimtelijke Ordening, een nieuwe orde?”
Als raadslid met Ruimtelijke Ordening, wonen en economie in de portefeuille worstel ik 
dagelijks met onderwerpen zoals inspraak bij bouwtrajecten, grondexploitatietekorten, 
transformatie/herbestemming en leegstand. Herkent u dit? En wilt u ook inspiratie en 
voorbeelden over deze onderwerpen opdoen? En wilt u daarnaast netwerken met andere 
(raads-)leden van D66 . Dan is nu uw kans! 
Wanneer:  14 november 2015 van 13.00 – 17.00 uur met borrel van D66 Amersfoort
Waar:   Seats2meet& Discover, Stadsring 2 3811 HR  Amersfoort 06 41158805
Aanmelden: Vul het formulier in op amerstfoort.d66.nl om u aan te melden en uw keuze  
  van workshops aan te geven en entree 10 euro. 
  Voor meer informatie: npc.sanders@amersfoort.nl

Stadscongres Utrecht - De groeiende en slimme stad
D66 Utrecht organiseert haar eerste stadscongres: een middag meedenken, brainstormen 
en discussiëren over de stad. Waar liggen de kansen en uitdagingen van Utrecht? Het is 
ook de kick-off van het verzamelen van inhoud voor het verkiezingsprogramma 2018. De 
sprekers en het volledige programma worden begin november bekend gemaakt. We vragen 
een bijdrage van 7,50 euro.
Wanneer:  Zaterdag 21 november 12.30 uur
Waar:   Johannescentrum (Moezeldreef 400, Utrecht)

D66-cocktail

Velen keken uit naar de D66-coctail. Deze 
is ontworpen en samengesteld door Joey 
de Nijs na het succesvol afronden van de 
gerenommeerde Bartenders school in Dublin 
a.d.h.v. onze vijf richtingwijzers.
We kunnen vertrouwen op de kracht van 
een deel verkwikkende sterke drank. De 
D66- cocktail bevat een internationale 
likeur, waarbij steeds werd afgewogen of een 
bepaalde hoeveelheid de gewenste smaak 
opleverde. Deze ingrediënten moeten het glas 
delen met een ongelijk deel frisdrank, maar 
het wordt niet ongelijkwaardig.

D66 wil dat zoveel mogelijk ingrediënten meedoen, want daar wordt de D66-cocktail beter 
van. D66 toont betrokkenheid bij tegenslag als het ijs te koud op de tand blijkt te zijn. D66 
houdt rekening met toekomstige generaties en beschermt het geheime recept. We zullen 
proosten met iedereen, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of 
herkomst. Wie na het drinken struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om 
zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal, dat is sociaal.
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