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Voorwoord lijsttrekker

Landsmeer staat er goed voor. Niet alleen zit de 
gemeente financieel ruim in het jasje, veel belangrijker 
is dat inwoners het prettig vinden om in Landsmeer 
te wonen: in de recent gehouden Regionale 
Omnibusenquête scoort Landsmeer een 8,1 en 
in 2017 stond Landsmeer op plek 11 van beste 
gemeenten in de lijst van het weekblad Elsevier.

Met onder meer de komst van Luijendijk Zuid 
en door de uitbreiding van diverse regionale 
samenwerkingsverbanden is Landsmeer ook 
letterlijk gegroeid. Die groei geeft kansen, maar 
ook uitdagingen. Hoe blijft de gemeente prettig om te wonen en te ondernemen, maar 
tegelijkertijd goed bereikbaar, leefbaar, gezond en groen? En: hoe zorgen we ervoor dat er 
voor iedereen, van jong tot oud(er), een fijne plek is om te wonen?

De titel van dit programma is “Kansen voor iedereen in een groen Landsmeer”. Dit betekent 
voor ons dat álle inwoners meedoen. D66 staat daarbij voor een behoud van een groen 
en duurzaam Landsmeer. Landsmeer is echter te klein om alle taken in haar eentje op te 
vangen. Om iedereen gelijke kansen te kunnen bieden is samenwerking met andere, bij 
voorkeur groene gemeenten noodzakelijk.

Met vier zetels in de raad stond D66 de afgelopen periode stevig aan het roer. Dat heeft 
tot gevolg gehad dat er is afgestapt van een traditionele ‘coalitie versus oppositie’ en juist 
volop ruimte was voor inbreng van alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke 
stromingen. Een cultuur waarin het in de eerste plaats om de inhoud én om de inwoners van 
onze gemeente ging en niet om wie in het college van B&W zaten. Geen dichtgetimmerde 
standpunten maar een transparante politieke discussie in de raad en met ruimte voor de 
inbreng van de inwoners.

We hebben dan ook samen de afgelopen jaren voor elkaar gekregen dat het goed gaat 
in Landsmeer. Een prettig uitgangspunt om er de komende jaren voor te zorgen dat onze 
gemeente nóg meer kansen en ruimte biedt voor al haar inwoners, met behoud van ons 
landelijke karakter en met een bloeiend verenigingsleven. In dit programma leest u hoe wij 
dat willen gaan doen.

Mandy Oud
Lijsttrekker D66 Landsmeer
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Enkele speerpunten

Duurzaam wonen en leven
In dit thema is duurzaam bouwen en renoveren het uitgangspunt. Daarnaast staat D66 
voor behoud van het landelijke karakter en wordt er wat ons betreft niet gebouwd in 
het groen. Creatieve oplossingen moeten ervoor zorgen dat het woningaanbod toch 
voor de verschillende doelgroepen kan worden uitgebreid. In de wijken wil D66 meer 
groen door onder meer het aanleggen van natuurlijke ontmoetings- en speelplekken. 
Deze vergroening moet wel zoveel mogelijk sámen met de inwoners tot stand komen.

Groen en duurzaam
D66 vindt dat de gemeente een belangrijke voortrekker moet worden op het gebied 
van milieu en duurzaamheid: met een ambitieuze duurzaamheidsagenda, door 
het aanstellen van een energiemanager en door het treffen en het stimuleren van 
diverse duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente faciliteert, maar moet zelf ook 
verduurzaming op alle mogelijke terreinen doorvoeren en geeft het goede voorbeeld 
door onder andere de eigen gebouwen maximaal te voorzien van zonnepanelen.

Veilig en bereikbaar Landsmeer
In de afgelopen jaren is het aantal verkeersbewegingen in Landsmeer enorm 
toegenomen. Wat D66 betreft is het niet mogelijk het wegennet uit te breiden met 
bijvoorbeeld een nieuwe ontsluitingsweg. We zetten daarom in op een scheiding 
van verkeersstromen. Verkeersveiligheid staat voorop, maar de bereikbaarheid is 
ook belangrijk. Vooral voor fiets- en voetgangers. D66 wil daarom dat er meer wordt 
geïnvesteerd in het aanleggen en onderhouden van fiets- en voetpaden.

Kansen voor iedereen
Zowel op het gebied van zorg en welzijn als in het onderwijs, moet iedereen kunnen 
meedoen. Maatwerk en ruimte voor eigen ideeën staat daarbij voorop. Daarnaast zet 
D66 de inspanningen om inwoners daadwerkelijk te betrekken bij de voorbereiding en 
het nemen van besluiten onverminderd voort. D66 denkt daarbij aan het opzetten van 
zogenaamde ‘denktanks’, waarin verschillende betrokkenen een probleem of kwestie 
in kaart brengen en daarbij ook oplossingen of kaders aandragen.
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1. Duurzaam wonen en leven
Landsmeer is vooral aantrekkelijk voor gezinnen die op zoek zijn naar een ruime 
koop- of huurwoning; voor starters, jongeren en mensen met minder financiële 
draagkracht is er te weinig aanbod. Daarnaast heeft Landsmeer te maken met 
vergrijzing. In de Woonvisie die in 2016 is vastgesteld worden enkele maatregelen 
genoemd om dit op te vangen, waaronder het bevorderen van doorstroming en het 
voorkomen van ‘scheefwonen’. Maar de ambities van D66 reiken verder dan dat.

Woningexperimenten zoals Tiny houses ondersteunen
Om te kunnen inspelen op de verschillende behoeften, ondersteunt D66 graag 
innovatieve ideeën en initiatieven op het gebied van wonen. Bijvoorbeeld zogeheten 
Tiny houses: kleine huizen die tijdelijk worden neergezet en doorgaans geen aansluiting 
op elektra, water of riool nodig hebben. Deze woningen nemen weinig plek in en past 
het goed in het door D66 voorgestane duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Bevorderen generatiewonen
D66 wil bevorderen dat mensen, ook als ze ouder worden en/of mantelzorg nodig 
hebben, zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de voor hen vertrouwde omgeving. 
Een mogelijkheid daartoe is het verlenen van een ontheffing voor een tijdelijke aanbouw 
van een mantelzorgwoning, of het toestaan van een zogeheten ‘kangoeroewoning’ in 
of aan een (bestaande) woning.

Duurzaam bouwen en renoveren
In de Woonvisie zijn eisen met betrekking tot gevarieerde woningbouw, duurzaam 
bouwen en renoveren vastgelegd. Dat is een belangrijke stap om vanaf nu verder 
bindende afspraken met woningcorporaties en eventuele projectontwikkelaars te 
maken over duurzaam bouwen en renoveren. D66 wil dat ook hierbij volop gezocht 
zal worden naar innovatieve en creatieve oplossingen.

Groene leges
D66 is er voorstander van om inwoners en ondernemers met duurzame bouwplannen 
– bijvoorbeeld bouwplannen met energie-opwekkende maatregelen of warmte-isolatie 
- te compenseren. Maatregelen die bedoeld zijn om de duurzaamheid te bevorderen 
worden legesvrij, net als energieleverende gebouwen.

Niet bouwen in het groen
Landsmeer wordt omsloten door de groene bufferzone, recreatiegebied het Twiske en 
het Ilperveld. D66 vindt dat wat groen is, groen moet blijven. Er zijn andere mogelijkheden 
om aan de woningbehoeften van de inwoners tegemoet te komen. Zo kunnen grotere 
woningen worden vervangen door of gewijzigd in kleinere eenpersoonswoningen.
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2. Openbare ruimte en groen
Zonder groen geen leven. Het geeft rust, ruimte en zuurstof. De aanwezigheid 
van groen in de gemeente is ook noodzakelijk voor de afvoer van water en het 
verminderen van de druk op het riool waardoor wateroverlast kan worden 
voorkomen.

Meer groen in de wijken; groene speel- en ontmoetingsplekken
D66 wil dat de gemeente zich actief inzet voor meer groen in de wijken, bij voorkeur 
in samenwerking met de bewoners. D66 denkt hierbij vooral aan het aanleggen van 
natuurlijke speel- , beweeg- en ontmoetingsplekken. Daarnaast zullen er specifieke 
locaties aangewezen moeten worden om honden uit te laten zodat de bestaande 
grasvelden in de wijken gebruikt kunnen worden om zorgeloos te spelen. Tot slot 
moet daar waar mogelijkheden zijn, ingezet worden op groene gevels en geveltuinen, 
groene daken en groene schoolpleinen.

Groene tuinen
D66 is geen voorstander van de invoering van een zogeheten tegeltaks, maar wil wél 
stimuleren en faciliteren dat inwoners daar waar mogelijk hun tuinen ‘vergroenen’ 
c.q. ontharden. Bijvoorbeeld in de vorm van het uitdelen van een ‘groen cadeau’ (te 
verzilveren bij een plaatselijke winkelier), of het beschikbaar stellen van gereedschappen 
en/of afvoeren van verharding.
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Opvangen hemelwater
Daarnaast wenst D66 het opvangen van regenwater in een regenton te stimuleren 
door deze gratis of tegen een gereduceerd tarief door de gemeente beschikbaar te 
stellen aan de inwoners van Landsmeer. Het opvangen van regenwater heeft ook als 
voordeel dat er geen kostbaar drinkwater hoeft te worden gebruikt voor het bewateren 
van de planten en het wassen van de auto.

Plaatsen wormenhotels
Tot slot wil D66 dat de gemeente ook een extra bijdrage levert aan het bevorderen 
van de circulaire economie: het omzetten van afval naar compost door het plaatsen 
van zogenaamde ‘wormenhotels’ - compostvaten – in de verschillende wijken. Een 
wormenhotel is een speciale bak waarin groente-afval, fruitschillen en plantenresten 
door wormen worden omgezet in hoogwaardige compost. Deze compost kunnen 
omwonenden weer gebruiken in de (moes)tuin of op het balkon.

Meerdere vliegen in één klap
In verschillende onderzoeken komt naar voren dat groen voor de bewoners van 

een wijk veel winst oplevert; voor de gezondheid, het woongenot, het tegengaan 

van wateroverlast, verbeterde recreatiewaarde, verbeterde luchtkwaliteit, 

enzovoorts. Omdat bewoners de belangrijkste gebruikers zijn van het groen 

in de openbare ruimte, moet het makkelijker worden voor bewoners om het 

groen in de buurt zelf in beheer te nemen. Groen in zelfbeheer zorgt voor meer 

betrokkenheid bij de buurt, bevordert de sociale cohesie en draagt bij aan de 

kwaliteit van het groen.
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3. Milieu en duurzaamheid
In de afgelopen periode zijn al diverse stappen gezet die duurzaamheid en milieu 
de aandacht moeten geven die ze verdienen. Zo mag Landsmeer zich, als gevolg 
van een motie van D66, op het gebied van het inkopen van energie tot één van de 
allergroenste gemeenten van Nederland noemen! Vanaf 2017 wordt er 100% groene 
stroom geleverd aan de gemeente en per 1 januari 2018 zal worden overgegaan op 
biogas.

Daarnaast hebben woningcorporaties zich op grond van de Woonvisie verplicht 
hun woningbezit te verduurzamen. Het overgrote deel van het Landsmeerse 
woningbestand bestaat echter uit koopwoningen, die bovendien zijn gebouwd in 
de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw. Deze woningen verliezen verhoudingsgewijs 
onnodig veel energie; een situatie waarin D66 graag spoedig verandering ziet.

Klimaatneutraal in 2030
D66 wil dat Landsmeer ernaar streeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent 
dat de gemeente grotendeels afgekoppeld wordt van het aardgas en voor verwarming 
en warm tapwater mettertijd overstapt op duurzame alternatieven. Idealiter geldt dit 
uiteindelijk voor alle huurwoningen en ook een groot deel van de koopwoningen.

Ambitieuze duurzaamheidsagenda
Mede door D66 is gepleit voor het opstellen van een nieuwe en ambitieuze 
duurzaamheidsagenda met input van onder meer inwoners, Landsmeerse bedrijven 
en verschillende maatschappelijke instellingen. Deze duurzaamheidsagenda zal naar 
verwachting in de komende periode verder zijn beslag krijgen, maar wat D66 betreft is 
dit een ‘levende agenda’ en zal deze op ieder moment aangepast kunnen worden als 
er nieuwe ontwikkelingen of kansen zijn met betrekking tot verduurzaming. Bovenal 
zullen de bovengenoemde partijen hierin een belangrijke rol (blijven) vervullen.

Het aanstellen van een energiemanager
D66 is een voorstander van het aanstellen van een ambtenaar, bij voorkeur in regionaal 
verband, die toeziet op de uitvoering en het bijstellen van de duurzaamheidsagenda 
en bovendien als hét aanspreekpunt zal functioneren voor inwoners, bedrijven 
en instellingen wat betreft het geven van informatie over energiebesparing en 
duurzame energie. Deze ‘energiemanager’ kan de weg wijzen in het realiseren van 
energiebesparende maatregelen en het duurzaam opwekken van energie, en kan 
daarnaast de verschillende partijen en partners bij elkaar brengen. Hierdoor worden 
drempels verlaagd en kunnen gezamenlijke initiatieven worden ontplooid.
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Stimuleren renovatieprojecten die nul-op-de-meter garanderen
Er valt veel klimaatwinst te behalen als het aantal energie-neutrale woningen flink stijgt. 
Uit onderzoek is gebleken dat innovatieve renovatieconcepten niet alleen woningen 
technisch energieneutraal maken, maar ook een belangrijke impuls geven aan de 
leefbaarheid in de wijk. D66 wil dat de gemeente in kaart brengt of er reeds woningen, 
die in de jaren ’70 en 80 van de vorige eeuw zijn gebouwd, bestaan die volgens het 
‘nul op de meter’ concept zijn gerenoveerd. Zo ja, dan pleit D66 ervoor om deze 
woningen voortaan op te nemen in een duurzame huizenroute. Als echter blijkt dat 
er in Landsmeer nog nauwelijks dergelijke woningen op die wijze gerenoveerd zijn 
wil D66 dat het gemeentebestuur in samenwerking met marktpartijen een pilot start 
waarin een vijftal voor Landsmeer representatieve type woningen volgens dit ‘nul-
op-de-meter’principe wordt gerenoveerd. Door de gemeente zal dan een financiële 
bijdrage worden geleverd aan de investeringskosten.

Stimuleren zonne-energie; gemeentelijke gebouwen maximaal voorzien van 
zonnepanelen
Op het gemeentehuis, de basisscholen en de gemeentewerf liggen reeds enige 
zonnepanelen. ‘Enige‘ is volgens D66 evenwel niet genoeg; wat D66 betreft worden alle 
gebouwen die in eigendom zijn van of in onderhoud zijn bij de gemeente Landsmeer, 
zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen. Dit betekent dat ook met betrekking tot 
bijvoorbeeld het gemeentehuis onderzocht zal moeten worden of winst kan worden 
behaald door het plaatsen van extra zonnepanelen.

Mogelijkheden voor windenergie onderzoeken
D66 wil graag dat de gemeente een onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor 
kleinschalige windenergie bij woningen en bedrijven, zoals kleine windmolens op 
daken of zogeheten ‘verticale windwokkels’ op grotere gebouwen. Een veelgehoord 
argument tegen windmolens op land is horizonbevuiling en geluidsoverlast. D66 is 
niet op voorhand tegen grootschalige(r) windenergie, mits daarvoor in samenspraak 
met de inwoners en andere betrokkenen een geschikte plek kan worden gevonden.

Windbeleid Provincie Noord-Holland
Momenteel houdt de Provincie de uitbreiding van windmolens op land tegen. Pas 

als het beleid van Provincie op dit punt wijzigt, wellicht eerst na de Provinciale 

Statenverkiezingen in 2019, lijkt het zinvol een discussie op dit punt te starten.
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Verbeteren luchtkwaliteit
Onze luchtkwaliteit staat steeds meer onder druk door extra verkeersbewegingen 
binnen en buiten de gemeente: de 2e Coentunnel, sluipverkeer over het Lint en het 
toegenomen aantal verkeersbewegingen door de komst van extra woningen. Ook 
is in toenemende mate sprake van verkeersopstoppingen op het Lint, wat mede 
lijkt te komen door de wijze waarop de stoplichten vlak buiten de gemeente zijn 
afgesteld.

Meten is weten
Op initiatief van D66 wordt een onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit op het Lint. 
D66 wil dat de gemeente vervolgens via het monitoren van de luchtkwaliteit gerichte 
maatregelen treft ter verbetering. D66 wil in dit kader ook een verbod voor oude 
dieselvoertuigen laten onderzoeken. Een overslagpunt aan het begin van de gemeente, 
bijvoorbeeld bij de gemeentewerf, kan het vrachtverkeer over het Lint ontlasten.

Uitstoot beperken
D66 wil het gebruik van de auto binnen de gemeente ontmoedigen en juist de stoepen 
en fietspaden verbeteren en verbreden. In overleg met de gemeente Amsterdam 
moet worden gekeken naar aanpassingen in de afstemming van de verkeerslichten, 
teneinde filevorming op het Lint en de Ringweg te voorkomen. Daarnaast wil D66 
laten onderzoeken of het mogelijk is om een 80-kilometerzone in te voeren op de Ring 
A10 Noord teneinde milieuvervuiling en geluidoverlast terug te dringen.
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4. Veilig en bereikbaar Landsmeer
In de afgelopen jaren is het aantal verkeersbewegingen in Landsmeer enorm 
toegenomen. Door de lintbebouwing en de omringende groengebieden is het wat 
D66 betreft niet mogelijk het wegennet uit te breiden met bijvoorbeeld een nieuwe 
ontsluitingsweg. Daarom zullen de bestaande wegen zo goed en veilig mogelijk 
gebruikt moeten worden.

Daarnaast gaat veiligheid ook over overlast en het gevoel van veiligheid. Uit de 
Regionale omnibusenquête blijkt dat de gemiddelde inwoner zich veilig voelt, maar 
dat er wel overlast wordt ervaren van ‘te hard rijden’, hondenpoep en parkeren. 
Daarnaast zijn overlastveroorzakers het geluid bij evenementen en hangjongeren. 
D66 vindt veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar de gemeente 
moet wel een goede basis bieden: door te zorgen voor schone straten en voldoende 
straatverlichting en door bij overlast snel te reageren.

Verstandiger gebruik infrastructuur
Snelheidsremmende maatregelen en waar mogelijk een scheiding van verkeersstromen 
kunnen het verkeer in Landsmeer veiliger maken. Maar veel hangt ook af van het 
verkeersgedrag van de inwoners; weggebruikers moeten zich daar meer bewust van 
zijn of worden gemaakt. Door de gemeente wordt jaarlijks campagne gevoerd om het 
bewustzijn te vergroten, daarnaast kan de wijkagent of de BOA meer ingezet worden 
om te controleren op verkeersovertredingen.

Meer investeren in voet- en fietspaden
De inrichting en het onderhoud van voetpaden moet prioriteit hebben. Te vaak 
houden voetpaden ineens op, worden geblokkeerd door auto’s, zijn te smal of slecht 
onderhouden. Hetzelfde geldt voor fietspaden, zij het in mindere mate. D66 wil daarom 
dat er meer aandacht komt voor aantrekkelijke en doorgaande fiets- en wandelroutes 
en voetpaden. Klachten van bewoners en bezoekers over knelpunten bij fiets- en 
voetpaden moeten snel worden opgepakt. Zeker voor mensen met een beperking is 
het belangrijk toegankelijke voetpaden te hebben.

Veiligheid dichtbij huis; samen overlast tegengaan
D66 zet in op preventie waar het mogelijk is, en handhaven waar het noodzakelijk 
is. Een goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, 
het Middelpunt en inwoners is daarbij van groot belang. Ook de wijkagent en de 
BOA hebben een belangrijke positie. D66 wil dat de wijkagent en BOA samen in de 
wijken optrekken met de gemeente en jongerenwerk (straatcoaches) in het geven van 
voorlichting en in het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt.
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5. Zorg en welzijn
In de afgelopen periode zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente 
gegaan. Landsmeerders kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg 
en gezin bij het Middelpunt terecht. De gemeente Landsmeer heeft reeds vóór 
de decentralisaties veel geïnvesteerd om dit zo goed mogelijk te organiseren 
en is daar in geslaagd; een gegeven dat kan worden afgeleid uit verschillende 
tevredenheidsonderzoeken en misschien ook uit het relatief lage aantal 
bezwaarzaken dat rondom zorgaanvragen wordt ingediend. Een deel van de taken 
wordt in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd, wat het idee achter 
de decentralisaties (“dichtbij de inwoners”) teniet kan doen. D66 vindt dat wat 
Landsmeer zelf goed kan uitvoeren, dat ook moet (blijven) doen. D66 wil daarnaast 
dat mensen meer ruimte krijgen voor eigen ideeën over de zorg en dat zij eigen 
regie moeten kunnen voeren over de inrichting van de zorg.

Meer richten op preventie
Voorkomen is beter dan genezen. D66 wil daarom meer aandacht voor preventie. Niet 
alleen zal het vroegtijdig aanbieden van laagdrempelige hulp c.q. lichte zorg op termijn 
voordeliger zijn, het voorkomt ook dat er uiteindelijk een beroep gedaan moet worden 
op zwaardere vormen van hulpverlening.

Meer aandacht voor mantelzorgers
Het uitgangspunt van de huidige wetgeving is dat mensen in eerste instantie zoveel 
mogelijk hun problemen zelf moeten oplossen of daarvoor in hun omgeving hulp 
moeten zoeken. Voor die hulp in de omgeving wordt steeds meer een beroep gedaan 
op mantelzorg: zorg verleend door naasten. Het is belangrijk ervoor te waken dat 
deze tendens niet doorslaat waardoor mantelzorgers omvallen. Zij verdienen in 
de ogen van D66 zélf ook voldoende ondersteuning om hun bijstand te kunnen 
verrichten. D66 vindt daarom dat mantelzorgers met een uitkering (tijdelijk) moeten 
worden vrijgesteld van sollicitatieverplichtingen. Daarnaast wil D66 blijven inzetten 
op respijtzorg: vervangende zorg door een professional of vrijwilligers, waardoor de 
mantelzorger wat lucht en ruimte krijgt en de mantelzorg beter vol te houden is. Maar 
bovenal wil D66 dat de gemeente bij de mantelzorgers zelf inventariseert aan welke 
ondersteuning zij behoefte hebben.

Instellen gemeentelijke ombudsman
D66 pleit voor het instellen van een gemeentelijke ombudsman, waar men 
terecht kan met klachten over de afhandeling van gemeentelijke diensten door de 
gemeenteambtenaren en bestuurders. De gemeentelijke ombudsman opereert 
onafhankelijk en wordt voor een bepaalde periode benoemd door de gemeenteraad. 
De ombudsman zou bijvoorbeeld maandelijks een gratis spreekuur kunnen houden in 
de bibliotheek van Landsmeer.
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De rol van de Adviesraad sociaal domein vergroten
De gemeente Landsmeer heeft een Adviesraad Sociaal Domein: een onafhankelijke 
adviesraad voor inspraak en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners van 
de gemeente Landsmeer die te maken krijgen of hebben met de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, de Participatiewet of de Jeugdwet. De adviesraad kan het college van 
B&W gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot het beleid op het gebied 
van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Nu is de rol van de 
adviesraad nog wat vrijblijvend: het betrekken van de adviesraad is niet verplicht. 
D66 wil dat voortaan naast het college óók de gemeenteraad gebruik kan maken van 
adviezen van deze adviesraad.

Meer kansen via werk en inkomen
Alle Landsmeerders moeten mee kunnen doen en werk kunnen verrichten waar 
ze goed in zijn. Werkzoekenden die zich melden bij de gemeente moeten op maat 
voorlichting en training krijgen. D66 wil dat daarbij gezocht wordt naar flexibele 
oplossingen, zoals tijdelijk of parttime werk. De gemeente moet ook maatwerk bieden 
om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In de 
tussentijd moet de bijstand eenvoudig georganiseerd worden: het moet een opstap 
zijn en niet een bureaucratische brij waar mensen in verzanden.

D66 vindt voorts dat de gemeente zelf als werkgever voorop moet lopen in het bieden 
van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werkkansen 
aan mindervaliden.
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Doelgroepenbeleid
D66 denkt in mensen en niet in hokjes of groepen. Maar vaak is het 
algemene beleid te algemeen. Senioren, jongeren en gehandicapten 
worden tegenwoordig allemaal onder één noemer in het beleid rond 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondergebracht. Voor de 
verschillende doelgroepen neemt dat de vorm aan van een bos waarin 
de bomen niet meer te onderscheiden zijn. D66 is voorstander van 
onderscheid in beleid met behoud van de noodzakelijke samenhang 
en bepleit daarom het vaststellen van een doelgroepenbeleid, waarin 
alle mogelijke groepen in kaart worden gebracht. Vervolgens dient mét 
die doelgroepen worden bezien wat de verschillende behoeften in onze 
gemeente zijn. En dan gaat het niet alleen maar over zorg.

Van jong
Ook ten aanzien van jeugdbeleid is creativiteit en draagvlak van groot 
belang. Kinderen en jongeren begrijpen ‘de jeugd’ beter dan volwassenen. 
Daarom wil D66 kinderen en jongeren nog vaker uitnodigen om hun eigen 
ideeën te laten horen en om mee te denken over ontwikkelingen in de 
gemeente.

tot oud(er)
Ondanks de groei van het aantal ouderen in de gemeente is er tot dusver 
geen sprake van een samenhangend seniorenbeleid. D66 vindt dat er 
zo spoedig mogelijk in het kader van het doelgroepenbeleid aandacht 
moet worden besteed aan de senioren, waarbij de samenhang tussen 
onder meer huisvestingsbeleid, noodzakelijke voorzieningen en wensen 
ten aanzien van de infrastructuur bezien wordt. Bij het maken van het 
beleid dient volgens D66, naast de relevante instellingen, specifiek de 
seniorenraad een belangrijke rol te spelen.



6. Onderwijs
Landelijk wil D66 dat voor elk kind vanaf twee jaar gekozen kan worden voor 
een brede buurtschool, waarin alle voorzieningen van voorschoolse opvang en 
ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één 
dak worden gebracht.De lokale afdeling van D66 wil in Landsmeer proberen te 
realiseren dat alle kinderen vanaf hun tweede jaar vier dagdelen per week naar 
voor- en vroegschoolse educatie kunnen gaan, zodat elk kind met een goede basis 
aan de schoolcarrière begint.

Een goed begin is het halve werk
In Landsmeer is op enkele scholen onvoldoende plek om het groeiende aantal 
leerlingen te kunnen opvangen. Omdat de openbare basisscholen in Landsmeer in 
een privaatrechtelijke stichting zijn ondergebracht, is de invloed van de gemeente 
beperkt. Maar D66 vindt wel dat in overleg met de scholen aandacht besteed moet 
worden aan goede huisvesting, zodat alle kinderen geplaatst kunnen worden op een 
school naar keuze.
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Zorg voor passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs en alle leerlingen 
moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij willen dat iedereen dezelfde 
keuzevrijheid heeft als het gaat om het uitkiezen van een school. D66 wil daarnaast 
voorkomen dat kinderen te snel doorstromen naar het speciaal onderwijs. Daar waar 
mogelijk, moet de gemeente ondersteunen in het vinden van een passende plek voor 
ieder kind en het bieden van passend vervoer als deze school buiten de gemeente 
ligt.

Duurzame schoolgebouwen en groene schoolpleinen
D66 vindt dat schoolgebouwen bijna of zelfs helemaal energieneutraal moeten zijn; 
daarnaast kan de gemeente ook op schoolpleinen duurzaamheid stimuleren met het 
(laten) creëren van een groen aanbod van spel, sport en beweging en het aanleggen 
van moestuintjes. Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening 
van de school te verlagen. Scholen kunnen zo ook hun leerlingen laten zien wat er 
komt kijken bij een energie-neutrale gemeente.

Zwemonderwijs
Hoewel we in een waterrijke gemeente leven, ontbreekt momenteel de mogelijkheid 
van zwemlessen via de basisscholen. Het volgen van zwemonderwijs en het behalen 
van een zwemdiploma is in beginsel de verantwoordelijkheid van de ouders/
verzorgers, maar omstandigheden kunnen soms belemmeringen vormen. D66 vindt 
dat zwemonderwijs hoe dan ook past bij de waterrijke omgeving van Landsmeer. D66 
wil daarom, in overleg met de scholen en zwembad De Breek, laten onderzoeken of 
en hoe zwemlessen in zwembad De Breek onderdeel zouden kunnen uitmaken van 
het (gym)onderwijs.

Lessen over democratie: de kindergemeenteraad
Met het uitgangspunt “in plaats van praten over, praten met” is mede op initiatief 

van D66 een kindergemeenteraad ingesteld. Een groot deel van dit project 

wordt op de scholen zelf uitgevoerd. Hierdoor maken de leerlingen vanaf groep 

6 kennis met het principe van democratie, met het lokale bestuur en leren 

ze onder meer hoe ze op een democratische manier hun stem kunnen laten 

horen. D66 wil dit graag in de komende periode voortzetten.
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7. Vrije tijd en werk
Uit de tweejaarlijkse Omnibusenquête blijkt doorgaans dat de Landsmeerse 
bevolking erg tevreden is over het aantal sportvoorzieningen en de kwaliteit 
daarvan. Minder tevreden zijn Landsmeerders over het cultuuraanbod.

Meer aandacht voor cultuur
Ook D66 wil meer aandacht voor cultuur zoals muziek, toneel en beeldende kunst 
en ziet zich daarin ondersteund door een groot aantal verenigingen die in de drie 
kernen actief zijn. Cultuur en kunst zijn van en voor ons allemaal. D66 vindt daarom 
dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat cultuur en kunst een bovendien 
onderdeel van het onderwijs zouden moeten zijn. Zoals de muziekverenigingen op dit 
gebied al actief zijn, zouden mogelijk ook  andere terreinen van kunst en cultuur meer 
bij het onderwijs betrokken kunnen worden.

D66 bepleit cultuurnota
Om een samenhangend cultuurbeleid voor de langere termijn goed te kunnen 
vaststellen, bepleit D66 het opstellen van een regionale cultuurnota waarin samen 
met de betrokken verenigingen en instellingen het bestaande culturele veld en de 
noodzakelijke aanvullingen in kaart worden gebracht en een concreet actieplan wordt 
opgesteld. Door dit samen te doen met andere gemeenten, is hierbij (financiële) 
ondersteuning vanuit de provincie mogelijk. Op deze manier worden de krachten 
gebundeld en de kosten gespreid.
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Verbeteren van het sportpark
In de ogen van D66 zou het aanzien van het sportpark verbeterd kunnen worden. 
Onder meer het pad door het sportpark en de parkeerplaatsen zijn dringend aan een 
onderhoudsbeurt toe. Het pad moet bovendien meer verkeersveilig worden gemaakt. 
Daarnaast hebben incidenten zoals inbraak en diefstal het gevoel van veiligheid 
verminderd. D66 wil graag dat in de komende periode financiële middelen vrij worden 
gemaakt voor extra verlichting en voor een update van het pad en de parkeerplaatsen.

Privatisering sportaccomodaties
Sportaccommodaties hoeven geen eigendom van de gemeente te zijn. D66 pleitte 
al jaren geleden voor privatisering van het ICL. Tegelijkertijd zou bekeken kunnen 
worden of andere sportaccommodaties, die nu nog in bezit van de gemeente zijn, 
overgedragen kunnen worden aan bijvoorbeeld een stichting die bestuurd wordt door 
samenwerkende sportverenigingen.

Ook adequate accomodaties voor cultuur
De muziek- en toneelverenigingen moeten kunnen beschikken over onderkomens 
waarin zij goed kunnen repeteren en ook uitvoeringen kunnen verzorgen. 
Accommodaties voor cultuur hoeven geen eigendom van de gemeente te zijn, maar 
de gemeente kan hierin wel faciliterend zijn.

Monumentenbeleid
Een goed gemeentelijk monumentenbeleid dient het algemeen belang, een 

verzorgd monumentenbestand is goed voor het toerisme en ook onze eigen 

inwoners vinden het belangrijk dat gebouwen uit het verleden behouden 

blijven. Dit is tevens gebleken uit de hoge opkomst tijdens de eerste Open 

Monumentendag die in 2017 in Landsmeer werd georganiseerd. De uitvoering 

van het monumentenbeleid is echter de laatste jaren nauwelijks zichtbaar en 

de uitbreiding van de lijst van gemeentelijke monumenten gaat langzaam. Wat 

D66 betreft toont de gemeente hier meer ambitie. Dit kan onder meer door 

de gemeente een bevoegdheid te geven tot het aanwijzen van monumenten. 

Daarnaast vindt D66 dat waardevolle panden niet ijlings mogen worden 

gesloopt en dat eigenaren door de gemeente moeten worden ondersteund bij 

het restaureren van een gemeentelijk monument.
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Economie, recreatie en toerisme

Milieuvriendelijke bedrijvigheid stimuleren
D66 vindt dat de vestiging van met name milieuvriendelijke bedrijvigheid zoals 
dienstverlening, kennisbedrijven e.d. gestimuleerd moet worden. Dat kan door voor 
die bedrijvigheid ruimte aan te bieden waar zij de infrastructuur niet zwaar belast.

Bevorderen innovatie en faciliteren glasvezelnetwerk
D66 bevordert innovatie en ondernemerschap. De gemeente speelt hierin een rol 
door het faciliteren van een verzamelgebouw voor ondernemers, door de aanleg 
van een glasvezelnet te bevorderen, door ondernemers die vanuit een gemeentelijke 
uitkeringssituatie ondernemen voortaan facilitair te ondersteunen en door beter 
gebruik te maken van Europese regionale fondsen.

Stimuleer lokale werkgelegenheid
Bij aanbestedingen moet de gemeente ervoor zorgen dat de gevolgde procedure, 
de bureaucratische druk en de gehanteerde criteria het MKB niet benadelen. 
Door voortaan zogenaamd "functioneel aan te besteden" – de gemeente schrijft 
niet voor hoe de opdracht moet worden uitgevoerd, maar slechts binnen welke 
uitvoeringsvoorwaarden dat moet gebeuren - biedt de gemeente lokale bedrijven 
ook de ruimte om hun innovatiekracht aan te spreken. D66 ziet graag dat de 
gemeente actief samenwerkt met bedrijven om te zorgen voor meer stageplekken, 
werkervaringsplekken en reguliere banen.

Evenwicht tussen recreatie en natuurbeheer
Recreatie- en natuurgebied het Twiske staat al jaren onder druk, doordat er te 
weinig financiële reserves zijn voor onderhoud en beheer van het gebied. Er wordt 
daarom door het recreatieschap naar verschillende mogelijkheden gezocht om 
meer inkomsten te genereren. De aantrekkingskracht van natuur is evenwel voor 
veel mensen de rust die ervan uitgaat. Bij het verder ontwikkelen van toerisme en 
recreatie, wil D66 voorkomen dat die rust daaraan wordt opgeofferd. Hoewel het 
Twiske van oorsprong een recreatiegebied met natuurwaarden is – een omgeving 
waarin meer mogelijkheden zijn dan in een beschermd natuurgebied – is D66 geen 
groot voorstander van meer muziek- en dance-evenementen aldaar, maar staat wel 
open voor festivals die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Indien voor 
het beheer van het Twiske noodzakelijk is dat er meer inkomsten uit evenementen 
worden gegenereerd, wil D66 dat eerst bezien in samenspraak met de verschillende 
betrokkenen, waaronder het recreatieschap zelf, evenementenorganisaties, 
omwonenden en relevante deskundigen. Daarnaast vindt D66 dat er ook gekeken 
moet worden naar andere mogelijkheden om extra bezoekers te trekken: zoals het 
opknappen van de avonturenspeelplaats. 
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8. Lokale democratie: inwoners voorop
In de afgelopen periode is mede door D66 gestreefd naar een gemeente die 
haar inwoners centraal stelt; met een bestuur dat de inwoners, ondernemers 
en organisaties kent en weet wat er speelt. Waarbij de gemeente openstaat 
voor initiatieven vanuit de gemeenschap en waarbij plannen worden gemaakt 
in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Deze bestuurlijke 
vernieuwing smaakt voor D66 naar meer.

Méér dan inspraak: denktanks
D66 heeft zich ervoor ingezet dat het gemeentebestuur eerst luistert naar wat zich in 
de gemeente afspeelt voordat het overgaat tot het maken van plannen. Bijvoorbeeld bij 
kansen en problemen op het gebied van leefbaarheid, verkeersoverlast of parkeerdruk 
moet de eerste stap zijn te luisteren naar bewoners om te horen wat hun wensen en 
zorgen zijn. En daarbij ook te vragen of er reeds ideeën of best practices bekend zijn 
om de problemen op te lossen, voordat ambtenaren aan het werk worden gezet om 
oplossingen op papier te zetten of het wiel opnieuw uit te vinden. Er is in de ogen van 
D66 geen plaats meer voor een gemeente die plichtmatig inspraakprocedures volgt 
en vervolgens haar eigen gang gaat. Inspraak moet in een stadium geschieden dat er 
nog echte invloed op de besluitvorming mogelijk is.

D66 zet haar inspanningen om inwoners daadwerkelijk te betrekken bij de voorbereiding 
en het nemen van besluiten onverminderd voort. Daarbij wordt niet zozeer gedacht 
aan het instellen van allerlei klankbordgroepen waarbij wel mag worden meegedacht 
maar men zich vervolgens vaak afvraagt of er ook daadwerkelijk iets met die bijdragen 
wordt gedaan. D66 denkt liever aan het opzetten van zogenaamde ‘denktanks’ waarin 
betrokken inwoners, ondernemers en deskundigen een bepaald probleem of kwestie 
in kaart brengen en verschillende oplossingen of kaders aandragen. Die kaders kan de 
raad vervolgens aan het college meegeven in de uitvoering. Zo kan bijvoorbeeld een 
“Denktank het Lint” worden opgericht, die zich specifiek richt op de verkeersveiligheid 
op het Lint en op de beperking van de uitstoot van Co2 en NOx.
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Voorkeur voor uitgebreide participatie en enquêtes boven referendum
Enquêtes kunnen worden gebruikt om de inwoners meer bij de besluitvorming van de 
gemeenteraad en B&W te betrekken. D66 is altijd voorstander van referenda geweest 
die besluiten van de gemeenteraad kunnen corrigeren of bevestigen, mits het initiatief 
afkomstig is van inwoners. Daarnaast moet er sprake zijn van een geschikt onderwerp 
met een heldere keuzemogelijkheid, en moet het geen besluit betreffen dat reeds is 
vastgesteld in (bijvoorbeeld) een regionaal samenwerkingsverband. D66 vindt echter 
bovenal dat het van meet af aan actief betrekken van inwoners bij besluitvorming 
de behoefte aan een referendum zou kunnen én moeten voorkómen. Tot slot 
wordt het nadeel dat een referendum zich altijd beperkt tot één keuzemogelijkheid, 
ondervangen doordat in enquêtes en in andere vormen van inspraak meer ruimte is 
voor onderbouwing en nuancering van standpunten.

De gemeente is toegankelijk en bereikbaar voor haar inwoners
Digitalisering brengt voordelen met zich mee, het kan drempels verlagen en D66 
vindt het een goede ontwikkeling dat interactie via sociale media zoals Facebook en 
de gemeentelijke websites verder wordt uitgebouwd. Het mag de gemeente echter 
niet onbereikbaar maken voor degenen die daar niet thuis in zijn of die de voorkeur 
blijven geven aan persoonlijk contact. D66 wil dat onderzocht wordt of het mogelijk is 
gemeentelijke diensten bij mensen thuis aan te bieden, zoals het thuisbezorgen van 
paspoorten of het aan huis opnemen van aangiften van geboorte.

Investeer in de lokale media
Voor een goed werkende democratie is, vanwege hun controlerende taak, de 
aanwezigheid van lokale media een must. Bovendien spelen zij ook een belangrijke 
rol in de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. Lokale journalistiek 
is daarom belangrijk, maar kan in een kleine gemeente als Landsmeer onder druk 
komen te staan door een tekort aan vrijwilligers of aan goed werkend materiaal. D66 
wil de lokale nieuwsorganisaties (blijven) ondersteunen, maar niet enkel in financiële 
zin. Ondersteunen betekent ook dat de gemeente informatievragen van journalisten 
snel en proactief beantwoordt.
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Omgevingsvisie: geen overbodige 
regels
Voor D66 geldt het uitgangspunt dat regels er voor mensen dienen te 
zijn en niet omgekeerd. Er moet dan ook regelmatig worden bekeken 
of bestaande regels nog effectief zijn. Als dat niet zo is moeten ze 
worden gewijzigd of geschrapt. Beleidsregels en verordeningen 
moeten een duidelijk doel hebben, helder opgeschreven zijn en voor 
alle belangstellenden en belanghebbenden goed toegankelijk zijn, 
waaronder via de gemeentelijke website.

Het bovenstaande sluit aan bij de nog in te voeren Omgevingswet: 
minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter 
vertrouwen tussen overheden, inwoners en ondernemers. In deze 
Omgevingswet is een verplichting opgenomen voor gemeenten om 
een Omgevingsvisie vast te stellen. Deze visie moet betrekking hebben 
op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, waaronder ruimtelijke 
ordening, landbouw, landschap, milieu, natuur en water, energie-
infrastructuur en gezondheid.

D66 heeft ervoor gepleit om tijdig het opstellen van de Omgevingsvisie 
ter hand te nemen en daarbij ook in een plan van aanpak aandacht te 
besteden aan de rol van de inwoners. Een breed gedragen visie zal 
alleen tot stand kunnen komen na een zorgvuldig proces, waarin niet 
alleen de raad maar ook de inwoners, ondernemers et cetera volop 
in de gelegenheid zijn gesteld om hun ideeën, ervaringen, zorgen en 
wensen voor het voetlicht te brengen. D66 zal er op blijven inzetten dat 
deze rollen worden meegenomen in de voorbereiding van dit proces.



9. Financiën
De gemeente Landsmeer heeft een jaarlijkse begroting van circa € 25 miljoen. 
Vanuit het gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren mede zorg gedragen 
voor het gezond houden van de begroting, die voor de komende jaren zelfs een 
overschot laat zien. Dit is een stevige basis om te kunnen investeren waar dat nodig 
is. Maar het betreft wel gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten 
gaan. De gemeente moet duidelijk inzichtelijk maken waar de belastinggelden aan 
worden besteed en inwoners daar waar mogelijk in de gelegenheid stellen zelf 
mee te beslissen over uitgaven die betrekking hebben op hun eigen omgeving. Zo 
heeft de Kindergemeenteraad reeds een eigen budget voor een project dat zij zelf 
bedenken.

Solide begroting
Landsmeer is financieel gezond en dat wil iedereen graag zo houden. De gemeente 
moet dan ook een stevige buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen. D66 
wil daarom de schuldquote van de gemeente onder de 90% houden. Bij eventuele 
tegenvallers moet eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden gekeken of 
besparingen mogelijk zijn, voordat de rekening bij de inwoners terecht komt.

Transparante gemeentefinanciën en verantwoord inkoopbeleid
De presentatie van de gemeentelijke boekhouding kan eenvoudiger. Het moet voor 
iedere inwoner begrijpelijk zijn waar het geld vandaan komt en waar het aan uitgegeven 
wordt. Mensen die gebruik maken van diensten van de gemeente moeten daarvoor 
in principe de kostprijs betalen, tenzij er individueel sprake is van een te zware last. 
Voorwaarde is dat de kostprijs helder uiteen wordt gezet. De gebruiker moet weten 
waarvoor hij betaalt.

Daarnaast heeft de gemeente, als monopolist van het afgeven van vergunningen en 
dergelijke, de plicht voortdurend te werken aan kostenbeheersing. Het gemeentelijke 
inkoopbeleid moet daarom gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit verhouding en 
daar waar mogelijk de voorkeur geven aan (lokale) ondernemers, die bijdragen aan 
duurzaamheid.
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10. De bestuurlijke toekomst
Landsmeer is een kleine gemeente. Uit een bestuurskrachtonderzoek is gebleken 
dat de gemeente onvoldoende in staat is om zelfstandig alle gemeentelijke 
taken op te vangen en bovendien de ambities, vastgesteld in de Toekomstvisie, 
te kunnen realiseren. Om zo dicht mogelijk bij de inwoners te kunnen blijven 
staan, had D66 het liefst gezien dat Landsmeer zelfstandig kon blijven. Maar het 
ambtenarenapparaat is te klein en te kwetsbaar gebleken om te voldoen aan de 
eisen die aan de gemeente worden gesteld.

Oorspronkelijk een voorkeur voor ambtelijke fusie met groene gemeenten
Om de kwetsbaarheid te verkleinen en toch de zelfstandigheid te kunnen behouden 
was D66 voorstander van een ambtelijke fusie – het samenvoegen van de 
ambtenarenapparaten tot één robuuste organisatie – met de groene gemeenten 
Oostzaan, Wormerland en Waterland. Daarmee kan worden voorkomen dat 
Landsmeer wordt opgeslokt door een grote stedelijke buur. Deze verregaande 
ambtelijke samenwerking was ook de voorkeur van de inwoners. Inmiddels heeft de 
gemeenteraad van Landsmeer geconcludeerd dat dit niet haalbaar is en ligt nu de 
vraag voor wat dan de bestuurlijke toekomst van Landsmeer moet zijn.

Voorkeur voor intensivering ambtelijke samenwerking, waarbij een bestuurlijke 
fusie onderzocht wordt
D66 vindt dat het in stand houden van een eigen gemeenteraad en bestuur geen doel 
op zich mag zijn, maar dat er wel gezorgd moet worden dat het bestuur dichtbij de 
inwoner blijft staan en dat de dienstverlening op peil blijft. Zo moeten ook zaken als 
zorg, jeugd en werk, dichtbij huis geregeld blijven en moet het bestuur voldoende op 
de hoogte zijn van hetgeen zich in Landsmeer afspeelt.

Oostzaan en Wormerland zijn bezig met het versterken van de eigen ambtelijke 
organisatie OVER-gemeente. In Waterland lijkt men zich langzaam maar zeker wel te 
realiseren dat zelfstandig blijven geen optie is. D66 wil daarom graag dat er allereerst 
met Waterland wordt getracht te werken naar een gezamenlijke bestendige bestuurlijke 
toekomst, in de hoop dat Oostzaan en Wormerland zich daarbij willen aansluiten.

In samenspraak met de inwoners
D66 wil, mede gelet op het eerder gevolgde proces van inspraak, de gevolgen die een 
gemeentelijke herindeling heeft en het benodigde draagvlak, dat inwoners wederom bij 
de besluitvorming worden betrokken. Inwoners moeten uitgebreid worden geïnformeerd 
over de huidige situatie en er moet grondig worden geïnventariseerd welke zaken de 
Landsmeerse bevolking wil veiligstellen en naar welk herindelingsscenario de voorkeur 
zou uitgaan. D66 wil in dat kader ook weer een enquête laten verrichten.
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Denk en doe mee. Denk met ons mee over 

de toekomst van Landsmeer. Ideeën, 

vragen, opmerkingen: alles is welkom.

Wij proberen zoveel mogelijk zichtbaar

te zijn. Niet alleen tot aan de

verkiezingen, maar ook daarvoor en

daarna. Op straat en via de digitale weg.

Blijf op de hoogte. D66 Landsmeer geeft 

maandelijks de Groene Landsmeerder 

uit, waarin wordt terug- en vooruitgeblikt 

op actuele onderwerpen in de 

gemeente(raad). Daarnaast kunt u ook op 

onze website informatie vinden over de 

standpunten die wij in de gemeenteraad 

innemen.

landsmeer.d66.nl

@D66Landsmeer

/D66-Landsmeer

d66landsmeer


