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Stem op 19 maart lokaal: stem op D66Landsmeer 
 

     Om waar wij voor staan 

 Om hoe wij dat voor elkaar willen krijgen 

 Om wat wij al hebben gedaan 

 Om wie en wat wij zijn  

Stem in ieder geval 

Stem met hart en verstand 

Stem op D66 Landsmeer (lijst 4) 

 

Wie wij zijn 
De partij 
D66 Landsmeer is een relatief kleine maar actieve afdeling met landelijke en 
plaatselijke leden. De afdeling opereert qua politieke standpunten 
onafhankelijk van de landelijke partij maar zit daarmee qua 
maatschappijvisie en mentaliteit wel op één lijn. Een lokale partij met het 
voordeel van de kennis en ondersteuning van een landelijke organisatie. 
 

 De eerste 4  van lijst 4: 

 

Arnold Elfferich. 
Na een aantal jaren in de  journalistiek, heb ik de rest 
van mijn arbeidzame leven op uiteenlopende 
terreinen in de sociale zekerheid gewerkt. Vanaf 
1994 ben ik fractievoorzitter. Met mijn werk- en 
politieke ervaring ga ik graag nog even door. 

 

Hanneke van Dusseldorp 
Loopbaan als therapeut, docent, leidinggevende en 
directeur in  thuiszorg, zorgcentrum, psychiatrie en  
onderwijs, in loondienst en als ZZP. Wil Landsmeer 
ook buiten verkiezingstijd groen houden en hard  
meewerken aan  een verantwoorde (mantel)zorg. 

 

Nico van Baarsen 

Architect en als zodanig al vele jaren actief in  vooral 
Landsmeer, Oostzaan en Amsterdam Noord. Verder 
ruime ervaring in de sociale woningbouw en 
monumentenzorg. Wil Landsmeer financieel gezond 
houden en innovatief ondernemerschap stimuleren. 

 

Mandy Oud 
Getogen in een echt D66-nest,  ben ik vanzelf 
gegroeid naar het moment om ook actief te willen 
worden als raadslid in Landsmeer. Met mijn 
achtergrond als jurist en nog relatief jonge leeftijd, 
hoop ik een goede aanvulling te zijn op de fractie. 

 

 

 
Onze overige kandidaten zijn: 

 Nico Boerma 

 Machteld Elfferich 

 Nico Rijpkema 

 Bob Hilderink 
 

Stem met hart en verstand: stem D66 (lijst 4) 
 



 
Waar wij onder andere voor staan: 
 

Als kleine fractie die niet in een coalitie zit lukt het niet altijd je 
programmapunten uit te voeren. Maar met een beetje lange adem en veel 
geduld kom je ook een eind.  
Zo pleitten wij al in onze programma’s van 2006 en 2010 voor het opstellen 
van een Toekomstvisie. Eind vorig jaar is die eindelijk door de raad 
vastgesteld. 
In ons programma van 1994 was het bevorderen van meer betrokkenheid 
van alle inwoners bij het gemeentelijk beleid een belangrijk punt. Vanaf 2006 
noemden wij anders vergaderen door de gemeenteraad een goed 
instrument. Vanaf maart dit jaar heeft de raad een nieuwe manier van 
vergaderen met veel meer ruimte voor samenspraak met de inwoners 
ingevoerd.   
Betere toegankelijkheid van de voorstellen en stukken die de 
gemeenteraad bespreekt is ook al jaren een wens van D66. Sinds kort is het 
raadsinformatiesysteem, bereikbaar via de gemeentelijke website, 
operationeel. Belangstellenden kunnen nu goed zien waar de raad mee aan 
de slag gaat. Via geluidsopnamen van de vergaderingen kan iedereen ook 
achteraf controleren hoe de politieke besluitvorming tot stand is gekomen. 
 

Wat willen we de komende periode bereiken onder meer? 
 

Dit zijn voor de komende periode onze speerpunten: 
 Een betrouwbaar bestuur dat eerst luistert en daarna pas doet; 
 Intensieve samenwerking met inwoners, andere partijen en omliggende 
landelijke gemeenten; 

 Het algemeen belang bewaken; 
 Behoud van groen en dus ook niet bouwen in het Landsmeerderveld; 
 Meer aandacht voor duurzaamheid; 
 Een sociale invulling van de gedecentraliseerde taken (zorg, werk en 
jeugd); 

 Extra ondersteuning voor mantelzorgers; 
 Een eerlijk en evenwichtig subsidiestelsel; 
 Meer aandacht voor cultuur (goede accommodaties, cultuurnota); 
 Een creatief monumentenbeleid (er is al teveel teloor gegaan); 
 Jongeren en senioren beter betrekken bij op hen gericht beleid; 
 Ruimte voor innovatie en duurzaam ondernemerschap 
 

Dit is slechts een kleine bloemlezing uit ons verkiezingsprogramma “Een groen en 

duurzaam Landsmeer”. De volledige tekst kunt u downloaden van onze website 
(www.d66landsmeer.nl) of aanvragen via e-mail: info@d66landsmeer.nl. 

Hoe wil D66 zijn programma realiseren? 
 

a. In de gemeenteraad 
In de Landsmeerse politieke verhoudingen heeft geen enkele partij het in zijn 
eentje voor het zeggen. Gelukkig maar. Dat dwingt tot samenwerken en 
compromissen sluiten. De meeste kans om het programma te realiseren biedt 
deelname aan een coalitie. D66 is bereid bestuursverantwoordelijkheid te 
dragen. Maar niet tot elke prijs: ook van buiten een coalitie zijn er in de 
gemeenteraad voldoende mogelijkheden om resultaat te bereiken. Door het 
indienen van initiatiefvoorstellen en amendementen op collegevoorstellen, 
bijvoorbeeld. 
 

b. Buiten de gemeenteraad 

 In ons blad De Groene Landsmeerder, dat 10 keer per jaar verschijnt, 
bespreken we belangrijke onderwerpen die in de raad aan de orde komen 
of zijn geweest. In het blad legt de fractie (dat zijn de gekozen D66 
raadsleden en fractievertegenwoordigers) verantwoording af voor 
ingenomen standpunten. 

 Via de website www.d66landsmeer.nl houden wij u ook op de hoogte 
van wat er speelt en wat D66 daarvan vindt.   

D66 is de enige partij in Landsmeer die zijn leden en belangstellenden op 
deze manier regelmatig (en dus niet alleen in verkiezingstijd) op de hoogte 
houdt. Leden ontvangen De Groene Landsmeerder gratis in de bus, 
belangstellenden tegen een kleine vergoeding 
 

Wat heeft D66 de afgelopen vier jaar zoal gedaan? 
 

In de gemeenteraad 

 Bij de behandeling van voorstellen hebben we uiteraard zoveel mogelijk 
ons programma gevolgd. 

 Wij hebben over uiteenlopende onderwerpen 17 wijzigingsvoorstellen 
ingediend op voorstellen van B&W, waarvan er 15 (88%) zijn 
overgenomen. 

 D66 heeft 16 moties ingediend met betrekking tot allerlei sociale en 
financiële kwesties. Hiervan werden er 11 (69%) door de raad 
aangenomen. 

Buiten de gemeenteraad 

 We hebben met diverse inwoners, verenigingen etc. regelmatig contacten 
onderhouden  over uiteenlopende onderwerpen. 

 Er zijn ruim 40 Groene Landsmeerders geproduceerd en verspreid 

 De website is vernieuwd en werd wekelijks ‘ververst’. 
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