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 Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek… 
 

D66 heeft de afgelopen periode -zoals we hadden beloofd- een frisse wind door de gemeente 

Oude IJsselstreek laten waaien. Die frisse wind zorgde voor flinke tegenwind en soms zelfs 

voor storm. Op storm en tegenwind zit niemand te wachten. Wij willen juist een goede 

samenwerking omdat je samen meer kan realiseren. Wij maken ons sterk voor een krachtige 

gemeente Oude IJsselstreek die daadwerkelijk luistert naar de wensen en behoeften van haar 

inwoners en daar iets mee doet.  

 

Ons standpunt is en blijft: de gemeente is er voor burgers en niet andersom.  Ons 

verkiezingsprogramma 2014 – 2018 Kritisch en Constructief geeft aan hoe wij daar vorm aan 

willen geven. Alleen met uw steun kunnen we dat waarmaken.  

 

 

 

 

 Kritisch en constructief? STEM D66! 
 

D66 doet het goed in de landelijke opiniepeilingen. De kritische en constructieve houding van 

D66 wordt door steeds meer mensen herkend en gewaardeerd.  

 

In 2010 hebben wij voor het eerst meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen in Oude 

IJsselstreek. Daar waar andere partijen flink moest inleveren, kwam D66 met maar liefst 3 

zetels in de raad. Er was blijkbaar vanuit burgers de behoefte om de democratie binnen de 

gemeente Oude IJsselstreek een nieuwe impuls te geven. Dat was binnen de heersende 

politiek anders. Niet geheel tegen de verwachting in, werden wij al snel buiten de 

coalitieonderhandelingen geplaatst. De hoofdreden hiervoor was volgens de grootste partij dat 

D66 niet meeging in de enorme groeiverwachting voor onze gemeente. Achteraf blijkt dat wij 

terecht kritisch en realistisch zijn geweest: onze gemeente is gekrompen in plaats van 

gegroeid.  

 

Het bestuur van de gemeente Oude IJsselstreek heeft zich te langzaam gerealiseerd, 

gedwongen door de financiële situatie, dat het anders moet. Hierdoor is er onnodig tijd en 

geld verspild. Er is te weinig geluisterd naar de wensen en behoeften van de bevolking. D66 

vindt dat de inwoners van onze gemeente meer betrokken moeten worden bij gemeentelijke 

plannen. Op die manier ontstaan plannen die kunnen rekenen op draagvlak bij de bevolking. 

Het college en de raad moeten meer verantwoording afleggen over hun handelen en de 

financiële situatie. D66 dringt aan op openheid en heeft een kritische houding. Het doel 

daarachter is constructief samenwerken aan de belangen van de inwoners van onze gemeente. 

 

Vanaf 1 januari 2014 staat het verkiezingsprogramma van D66 Oude IJsselstreek op 

www.d66oij.nl. Wij nodigen u van harte uit uw kritiek of aanvullende standpunten in te 

brengen via onze website of via persoonlijk contact met onze lijsttrekker Hayo Canter 

Cremers, telefoonnummer 06 – 23246963. 

 

http://www.d66oij.nl/
http://www.d66oij.nl/
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D66 biedt? Realisme en Vertrouwen! 
 

D66 heeft vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Ook al heeft de economische recessie 

ons nog in haar greep. Juist nu is het van belang dat er een partij is die niet wegloopt voor 

problemen, maar de toekomst met realisme en vertrouwen tegemoet treedt. D66 vernieuwt om 

te verbeteren. We weten dat niet elke verandering een verbetering is. Wat ons betreft ligt de 

sleutel tot verandering bij de inwoners zelf. Het gemeentebestuur vervult daarbij een 

ondersteunende rol. Wat mensen voor zichzelf en anderen doen, is veel belangrijker en 

effectiever dan wat de overheid kan doen. D66 ondersteunt en stimuleert dit. 

 

D66 praat van mens tot mens. We willen eerlijke, heldere communicatie met de inwoners van 

de gemeente Oude IJsselstreek. Dit is van belang voor het goed functioneren van de 

gemeentelijke democratie. Wij zijn immers namens u spreekbuis. Wij gaan daarom graag met 

u, als inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek, in gesprek. Ook na de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

D66 zal het politieke spel eerlijk spelen. Wij willen af van het politieke gekonkel. D66 gaat 

voor een eerlijk en krachtig lokaal bestuur. Voor heel veel zaken is lokaal maatwerk beter dan 

regels uit Den Haag. Sterk lokaal bestuur vraagt ook om vernieuwing. In de politiek gaat het 

altijd om het afwegen van verschillende belangen. We gaan voor inhoud, bewoners en 

oplossingen. In geval van verschillende inzichten zal D66 altijd met alternatieven komen. We 

spelen het nooit op de persoon. We houden we het kort en krachtig. D66 wil het vertrouwen in 

de politiek verstevigen. 

 

 Waar gaat D66 zich voor inzetten? Speerpunten 
 

Het lezen van een verkiezingsprogramma vraagt even tijd. Om u op hoofdlijnen te informeren 

hebben wij voor u een aantal speerpunten van ons programma op een rij gezet: 

 

1. Meer aandacht voor duurzaamheid, welzijn, onderwijs en het stimuleren van 

bedrijvigheid.    

2. En dus: Minder harde-sector zaken, streven naar realistische, toekomstbestendige 

DRU-projecten.  

3. Alles doen om de decentralisaties van rijkstaken (o.a. jeugdzorg, WMO, AWBZ) naar 

onze gemeente goed door te voeren. 

4. Inzetten op grootschalige samenwerking in de hele Achterhoek, maar ook meer 

zelfbestuur binnen kernen met eigen budgetten. 

5. En daarom ook: Stevig inzetten op buurtgericht werken en het mobiliseren van de 

kracht van inwoners,  jong en oud.  

6.  Algemeen: Transparant bestuur, waarbij de communicatie met burgers centraal staat. 

Eerlijk informeren over de financiën van de gemeente. 
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 Een Brug slaan tussen Bestuur en Burger 

 

“Als de politieke cultuur blijft hangen in oude vormen en gedachten terwijl de samenleving 

zelf snel verandert, zal de politiek steeds minder in staat zijn praktische oplossingen voor 

maatschappelijke problemen te leveren.” Hans van Mierlo deed deze uitspraak in 1985.  Ze is 

nu actueler dan ooit. Bestuurlijke arrogantie, gebrek aan draagvlak, overdreven ambities, 

gevestigde belangen en vastgeroeste denkpatronen tekenen de huidige politieke cultuur in 

Oude IJsselstreek. D66 wil een beter bestuur waardoor burgers zich weer betrokken voelen.  

 

Inspraak van burgers 
D66 wil dat burgers op alle niveaus in een vroeg stadium worden betrokken bij 

besluitvorming. D66 stimuleert digitale raadpleging van burgers en wil dat bewoners invloed 

krijgen op de gemeentelijke prioriteiten in de meerjarenbegroting. D66 vindt het een plicht 

van het bestuur om vorm te geven aan inspraak van burgers.  

 D66 is voor de mogelijkheid tot een referendum 

 D66 is voor proactief meedenken van burgers 

 D66 steunt de instelling van een burgerbegrotingsforum 

 D66 bepleit het toepassen van vormen van burgervisitatie over delen van het 
gemeentebeleid 

 

Heldere en duidelijke taal 
Voor gemeentebestuurders moet het vanzelfsprekend zijn om de inwoners te informeren over 

belangrijke gemeentelijke zaken. Dat geldt voor zaken die alle inwoners aangaan en voor 

onderwerpen die alleen een bepaalde woonkern betreffen. De bestuurders moeten 

communiceren in heldere en duidelijke taal. Het betekent ook omwonenden actief informeren 

over bouwaanvragen en wijzigingen van bestemmingsplannen. Het wekken van verkeerde 

verwachtingen werkt altijd averechts.  

 

Open kaart spelen.  
Bestuurders moeten niet alleen succesverhalen vertellen, maar ook het lef hebben om 

tegenvallers en fouten eerlijk te vertellen en hierover in gesprek te gaan met raadsleden en 

bevolking. Voorbeelden wat D66 hiermee bedoeld zijn: het inzichtelijk maken van inkomsten 

en uitgaven, een openbaar subsidie-register, vooraf verantwoording afleggen over het 

aankopen van grond, openbaarheid van declaraties van bestuurders en het (openbaar) 

verantwoorden van financiële tegenvallers in (bouw)projecten.  

 D66 is er voor om de grens voor onderhandse aanbestedingen van de huidige 

€100.000,-- terug te brengen naar €25.000,--.  

 

Eén gemeente Achterhoek 
D66 is voorstander van één gemeente Achterhoek door het samenvoegen van zoveel mogelijk 

bestaande Achterhoekse gemeenten. Daarbij is het een absolute voorwaarde dat de kernen 

binnen de Achterhoek mogelijkheden krijgen voor zelfbestuur met eigen budgetten. Dit 

zonder een zware, vierde bestuurlijke laag op te bouwen. Het gaat er D66 om dat lokale 

vraagstukken door de kern zelf worden opgelost en dat strategische zaken (economie, 

mobiliteit, lobbywerk ) voor de regio door de gemeente Achterhoek worden opgepakt. Zie 

verder de website www.gemeenteachterhoek.nl    

 

 

 

http://www.gemeenteachterhoek.nl/
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Klein maar krachtig college van B&W en ambtelijk apparaat 
Aangezien het hele ambtelijke apparaat volgens het huidige bestuur moet krimpen, is D66 van 

mening dat ook de formatie van de college van B&W teruggebracht kan worden naar 4 x 0,8 

fte. Daarnaast vindt D66 dat er strenge en toetsbare kwaliteitseisen gesteld moeten worden 

aan de collegeleden. Dit zou voor een benoeming middels een onafhankelijk 

assessmentbureau getoetst moeten worden. Ook bij herbenoeming. 

D66 steunt een efficiënt werkend ambtelijk apparaat. De ondergrens in de ambtelijke 

bezetting lijkt uit oogpunt van kwaliteit en werkdruk en met de huidige plannen bereikt. Een 

herhaling van een eerder onderzoek naar kwaliteit van de taakuitvoering en naar werkdruk is 

wat ons betreft dan ook in 2014 bij de start van de nieuwe raad noodzakelijk. Een 

burgervisitatie is wat D66 betreft hier het goede middel voor. 

 

 Onderwijs in kleine kernen en over de grens 
 

Een gemeente heeft maar op een beperkt aantal onderwerpen echt invloed  op het onderwijs in 

de gemeente. De belangrijkste zijn voorschoolse en vroegschoolse educatie en 

onderwijsachterstandenbeleid. De afgelopen jaren is er door de gemeente bezuinigd op deze 

terreinen. D66 heeft hier altijd heftig tegen geprotesteerd. Wij zien het vroegtijdig aanpakken 

van onderwijsachterstanden als de belangrijkste voorwaarde om later niet buiten de boot te 

vallen en de kansen voor iedereen zo gelijk mogelijk te maken. D66 zal daardoor extra 

investeren in het tegengaan van onderwijsachterstanden.  

 

Veilig en pestvrij 

Ieder kind heeft het recht op een veilig en pestvrij leefklimaat. Op school maar ook 

daarbuiten. Dit is een basisvoorwaarde voor een goed onderwijsklimaat zodat ieder kind zich 

binnen zijn mogelijkheden maximaal kan ontwikkelen. D66 wil hier op gemeentelijk niveau 

extra aandacht voor vragen en waar nodig met een lespakket laten ondersteunen.   

 

Scholen in kleine kernen 
Het principiële standpunt van D66 is dat kwaliteit van het onderwijs altijd voorop staat en dat 

scholen op basis daarvan een eigen afweging moeten maken of  een school open blijft. Als het 

over een laatste school in een kern gaat, is naast onderwijskwaliteit ook leefbaarheid een 

belangrijk criterium. Uit onderzoeken blijkt dat na het sluiten van een school het dorp eerst 

meer leefbaar wordt (doordat ouders afspraken maken over rijden van kinderen), maar op 

lange termijn langzaam dood bloedt, doordat mensen met jonge kinderen zich niet meer 

vestigen in een kern. De gemeentelijke politiek heeft geen directe invloed op de 

opheffingsnorm van scholen. Schoolbesturen kunnen middelen tussen grote en kleine scholen. 

Landelijk gebeurt er veel op dit gebied. D66 zal deze ontwikkelingen nadrukkelijk volgen en 

vragen om een integrale afweging, waarbij D66 de gemeente graag een bemiddelende rol 

toekent. D66 vindt dat de rijksoverheid een krimpfonds  moet instellen voor de basisscholen. 

Grenzeloze leer-werk-trajecten voor scholieren en studenten 

De Achterhoekse maakindustrie is gebaat bij een sterk MBO. Binnen onze gemeente wil D66 

leer-werk-trajecten stimuleren voor leerlingen in de techniek. Daarbij zetten we ons in voor 

het actief vestigen van onderdelen van de MBO-vestigingen binnen onze gemeente. Ook zien 

we veel kansen voor sociale innovatie en creatieve oplossingen voor de grote hoeveelheid 

decentralisaties vanuit het rijk. D66 wil de samenwerking met Duitse opleidingen en MBO-

stages over de grens stimuleren. Zo worden de toekomstige werknemers sterker in een steeds 

internationalere wereld. D66 wil graag dat de gemeente actief is in het initiëren van 
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handelsmissies over de grens in de Euregio om de arbeidsmarktkansen verder te vergroten. 

D66 pleit voor het stimuleren van innovatiehub‟s. Dit zijn kleine centra bij het bedrijfsleven 

waar studenten (WO, HBO, MBO) tijdens hun stage aan onderzoeksopdrachten van de 

aangesloten bedrijven werken. De opleidingsachtergrond van de studenten is daarbij volledig 

afhankelijk van de onderzoeksvraag. Het zorgt voor een goede afstemming tussen praktijk en 

opleiding. Ook helpt het de bedrijven op een laagdrempelige wijze aan goede nieuwe 

werknemers.    

 

Intolerantie niet tolereren 
 

D66 is één van de weinige partijen die zich consequent te weer durft te stellen tegen 

vreemdelingenhaat en racistische tendensen. Nog steeds dreigen die de agenda in Nederland 

te gaan bepalen. D66 staat op landelijk en op gemeentelijk niveau pal voor de fundamentele 

waarden van onze samenleving. Dat zijn: vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens - 

ongeacht diens  opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.  

 

D66 streeft naar onderling respect en verdraagzaamheid binnen de gemeente Oude 

IJsselstreek. D66 bevordert activiteiten die onderlinge tolerantie, respect en sociale 

samenhang binnen onze gemeente kunnen vergroten. Een voorbeeld daarvan is een goede 

voorlichting voor de jeugd. Die heeft niet alleen betrekking op het bestrijden van de huidige 

extremistische denkbeelden of discriminatie, maar bijvoorbeeld ook op het terugdringen van 

pesten door jongeren onderling. Wij zoeken daarbij naar een brede samenwerking met andere 

maatschappelijke organisaties. D66 is van mening dat subsidieaanvragen op dit terrein ook in 

moeilijke tijden positief moeten worden beoordeeld. 

 

 Zorg en welzijn; geen blauwdrukken maar buurtconform 
 

De visie van D66 op zorg en welzijn laat zich leiden door twee principes.  

 

1. Wij geloven in een geleidelijke verandering naar een “participatiesamenleving”. Dat 

betekent dus geen kostengedreven afbraakbeleid van de een op de andere dag maar 

een geleidelijke overgang.  

 

2. D66 wil geen blauwdrukken, maar nagaan wat een buurt nodig heeft op basis van zijn 

eigen vragen en  kracht. De kenmerken van de buurt en haar inwoners staan centraal 

bij het beleid rond zorg, welzijn en buurtwerk. Wij noemen dit buurtconform werken 

in plaats van wijkgericht werken. Bij wijkgericht werken is er sprake van een vast 

team van professionals die de wijk in gaan. Bij buurtconform werken bepaal je per 

buurt de aanpak op basis van wat nodig is. Hiermee gaan we denken in 

“gemeenschappen” . 

 

Naoberschap en een vangnet 

Op het gebied van zorg en welzijn moet de gemeente er voor zorgen dat er altijd een vangnet 

is voor hen die het zelf niet redden. De gemeente mag hierbij niet vervallen in makkelijk 

“over de schutting van de naobers” gooien. D66 wil dat mensen worden gestimuleerd eerst in 

hun eigen vertrouwde omgeving naar oplossingen te zoeken. De gemeente kan hierbij 

ondersteuning bieden. Als er geen oplossing is, moet men kunnen vertrouwen op het vangnet 

van de gemeente. Bij het realiseren van het vangnet is de leidende vraag: wat heeft de inwoner 
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nodig en wie kan dit het beste doen? Daarbij zoekt de gemeente nadrukkelijk de 

samenwerking, zowel met bestaande fijnmazige netwerken, als met andere overheden, 

organisaties en zorgpartners uit de regio.  

 

Buurtconform werken en buurtbudgetten 

Als onderdeel van het streven naar maatwerk zet D66 serieus in op buurtconform werken. 

D66 gaat ervan uit dat de invoering een periode van meerdere jaren zal vergen. Leren van de 

ervaringen van anderen kan een en ander bespoedigen en het aantal fouten inperken. Naast het 

zoveel mogelijk inzetten op preventie en het beter organiseren van de zorg, signaleert D66 dat 

in het denken en de communicatie over buurtconform werken nog veel nadrukkelijker de rol 

van de gemeente als stimulator en ondersteuner van inwonerinitiatieven moet worden 

geprofileerd. Deze rol moet worden uitgewerkt naar een makkelijke werkwijze.  D66 wil 

buurtbudgetten instellen, in combinatie met het invoeren van (beperkte) subsidies gericht op 

het stimuleren van initiatieven van inwoners. 

 

Betaalbaarheid van zorg 

D66 vindt dat binnen de zorg meer rekening gehouden moet worden met burgers die de regie 

in eigen hand willen houden. Een persoonsgebonden budget is hier een oplossing voor.  

Binnen onze gemeente is alleen een persoonsgebonden budget mogelijk op het gebied van 

huishoudelijke hulp. D66 vindt dat voor meer zorgtaken van de gemeente een keuze voor een 

persoonsgebonden budget mogelijk moet zijn. 

Een vergoeding in de vorm van een persoonsgebonden budget kan in veel gevallen leiden tot 

een snellere en minder bureaucratische vorm van zorgverlening. 

Uiteraard zal naast een persoonsgebonden budget er ook zorg verleend moeten worden in 

natura. 

 Invoeren van zorgvuldig gecontroleerde PGB toekenning systematiek op meerdere 
terreinen 

 Met de zorgvrager als uitgangspunt zaken overlaten aan de markt en anderen 

 

 Gemeentefinanciën 
 

Onze gemeente staat er financieel niet goed voor. D66 neemt nadrukkelijk afstand van het 

gevoerde beleid uit de periode 2010 – 2014. De zittende coalitie heeft  de vele miljoenen van 

de zogenaamde NUON-gelden (opbrengst van verkoop NUON)  in deze periode vrijwel 

geheel opgemaakt. Dat is bovendien min of meer stiekem gebeurd. In alle financiële papieren 

is om de waarheid heen gedraaid. Er werden zogenaamde sluitende begrotingen 

gepresenteerd, terwijl de reserves als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. D66 verwacht van 

de gemeente dat zij een solide financieel beleid voert, waarbij de keuzen in de 

bezuinigingsoperaties open en helder worden gemaakt.  

 

Bezuinigen waar het kan! 
D66 beseft, dat er in dit programma wensen zijn opgenomen, die extra geld kosten. Terwijl de 

gemeentelijke inkomsten door rijksbeleid juist gaan afnemen. Door de komende 

decentralisaties van rijksbeleid zullen de gemeentelijke taken op het gebied van de zorg sterk 

uitbreiden, terwijl daar niet het benodigde geld tegenover staat. Zodra duidelijk is tot welke 

omvang dit het geval is, moeten er daarom concrete meerjarige bezuinigingsscenario‟s 

worden uitgewerkt, zonder de gevolgen via de OZB te gemakkelijk eenzijdig af te wentelen 

op de burgers. Dit moet bij de start van de nieuwe raad en de coalitie onderhandelingen een 
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belangrijk aandachtspunt zijn. Om te voorkomen dat er hierbij asociale maatregelen zullen 

moeten worden genomen, zullen we de huidige prioriteiten moeten herzien.  

 

Begrijpelijk en doordacht begroten 
D66 vindt solide financieel beleid een basisvoorwaarde.  Begrotingen en jaarrekeningen 

moeten transparant zijn en begrijpelijk voor de burger!  In alle bestuursrapportages moet 

duidelijk worden aangegeven waar de meevallers en de tegenvallers zitten. D66 wil aan het 

begin van de raadsperiode een afgewogen keuze maken van de programma‟s en hier in 

principe tussentijds niet meer zonder goede motivatie van afwijken. Een belangrijke plaats is 

hierbij weggelegd voor de meerjarenbegroting. Tot nu toe is die in onze gemeente echt een 

“ondergeschoven kindje” geweest. Daardoor was soms volstrekt onduidelijk welke plannen er 

in de komende jaren wel of niet voorrang zullen krijgen.  

Goed financieel beleid betekent ook dat de reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar 

peil blijven om tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. De nieuwe raad moet 

daarom een actuele “Reservenota” opstellen.  

 

Belastingen stabiliseren 
De OZB-belasting en de verhoging van gemeentelijke leges behoren wat ons betreft niet meer 

te bedragen dan maximaal de prijsinflatie. Zo handhaven we de gemeentelijke koopkracht. Bij 

voorstellen voor belastingverhoging moet duidelijk gemaakt worden welke voorzieningen er 

anders niet gerealiseerd of behouden kunnen worden.  

 

Minder DRU, meer sociaal 

D66 kiest voor verlagen van de subsidies en bijdragen aan het hele DRU-complex ten gunste 

van vooral de sociale sector en onderwijs. De onevenredig grote investeringen van vele 

miljoenen in het DRU-project en de jaarlijkse subsidie van € 1,2 mln aan de Cultuurfabriek 

zullen deels moeten worden teruggedraaid, waardoor we geld vrijspelen voor met name de 

sociale sector. Dit doen we niet, omdat we “tegen de DRU” zijn, want we vinden juist, dat de 

Cultuurfabriek een verrijking is voor culturele activiteiten, technische kennis en jong 

ondernemerschap en dat behoud van (industriële) monumenten waardevol kan zijn. Maar als 

we moeten kiezen, willen we een realistische en toekomstbestendige Cultuurfabriek 

handhaven, die past bij de schaal van onze gemeente en niet bij de pretenties! 

 

Openbaar huishoudboekje 
D66 wil een betere controle op de daadwerkelijke besteding van de gelden. D66 wil het 

uitgavenpatroon van de gemeente niet alleen controleren op rechtmatigheid, zoals de 

gemeentelijke accountant doet, maar natuurlijk juist ook op doelmatigheid. D66 wil geen 

onverantwoorde investeringen, waardoor aangegane verplichtingen worden doorgeschoven 

naar de toekomst. De gemeentelijke Rekenkamer moet in de komende raadsperiode gaan 

bestaan uit onafhankelijke en deskundige derden en niet langer uit raadsleden. Daarbij hoort 

dat de conclusies en de aanbevelingen van de Rekenkamer worden besproken in de 

gemeenteraad.  
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Ondernemerschap  
 

D66 wil dat de gemeente Oude IJsselstreek voor alle inwoners een plezierige gemeente is om 

in te wonen. Daarbij hoort ook een gezonde middenstand. Lokale ondernemers dragen voor 

een groot deel bij aan de welvaart in de gemeente. Daarom stimuleert D66 ondernemerschap.  

 

Florerende bedrijven en industrie zijn van levensbelang voor de werkgelegenheid en welvaart 

in de gemeente. Innoverende ontwikkelingen moeten gestimuleerd en beloond worden. Wij 

willen de innovatiemotor aanjagen door een betere aansluiting van het MKB bij de regionale 

onderwijsinstellingen en door het creëren van kennisclusters van bedrijven, onderwijs en 

onderzoeksinstellingen, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.  

D66 hecht zeer aan goed overleg tussen bestuur, het management van de bepalende bedrijven 

en de verschillende vertegenwoordigers van industrie en (detail-)handel.   

 

Het aantal agrarische ondernemers zal in de komende jaren verder afnemen. De bedrijven die 

kunnen voortbestaan, nemen echter flink in omvang toe. Hierdoor zal het landschappelijke 

karakter in het buitengebied onder druk kunnen komen te staan. Het behoud van de landelijke 

kwaliteit is daarbij wel een uitgangspunt. In de Achterhoek vinden we het prettig om 'van ons 

af te kunnen kieken'. Daar waar het landschap in het verleden danig is aangetast door 

grootschalige processen, zoals de ruilverkaveling,  zullen stimulerende maatregelen worden 

genomen om een verbetering van de kwaliteit te bewerkstelligen. 

 

Oog voor lokale ondernemers 
D66 pleit voor het vermijden van bureaucratie bij het verlenen van vergunningen,  voor 

inzetten op doelgerichte flexibiliteit in handhaving en voor het realiseren van goede 

aanspreekpunten en contacten met ondernemersverenigingen. Wensen van inwoners en 

ondernemers komen niet altijd overeen. Het is de taak van de gemeente om duidelijke kaders 

aan te geven waarbinnen de ondernemer zich kan bewegen zonder dat het leefklimaat van 

inwoners gehinderd wordt.  

 

Herbestemmen agrarisch buitengebied 
Er zal voor de leegstaande/leegkomende agrarische en industriële bebouwing, een verbeterd 

bestemmingsplan buitengebied moeten komen. De landschappelijke/historische waarde van 

de bebouwing zal een belangrijke rol spelen bij de keuze tussen functieverandering of slopen 

van de bebouwing. Voor nieuwe initiatieven in het buitengebied, zeker die waarbij 

vrijkomende agrarische bebouwing een functie krijgt, moeten er ruime mogelijkheden komen. 

De aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied is een belangrijk hulpmiddel bij vinden van 

nieuwe bestemmingen en het voorkomen van leegstand. 

 

Werkgelegenheid stimuleren 
Stimuleren van de bedrijvigheid is een eerste voorwaarde voor het hebben en houden van 

voldoende werkgelegenheid in de gemeente. Met initiatieven zoals de Gelderse Borg voor 

Groei zet D66 zich daarvoor in. We leven niet op een eiland en moeten als overheid ook 

serieuze antwoorden geven op landelijke tendensen zoals de toename van het aantal ZZP-ers, 

de groeiende internethandel, en recentelijk de oplopende werkloosheid. Behalve het 

stimuleren van het kijken over de grenzen van de eigen gemeente, ook naar banen in 

Duitsland, zet D66 in op het - in samenwerking met bedrijven en opleidingen - aanbieden van 

om- en bijscholingstrajecten.    
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 Duurzaamheid: zuinig op de Achterhoek 
 

Duurzaamheid past heel erg bij de Achterhoek. Het motto 't oale spul mot eerst op veur da d'r 

iets neijs kump' zal iedere Achterhoeker herkennen. We gooien in de Achterhoek niet snel iets 

weg en zijn erg zuinig met materialen en middelen. Duurzaamheid staat voor D66 voor het 

zorgvuldig omgaan met grondstoffen, waardoor toekomstige generaties er ook nog gebruik 

van kunnen maken. 

 

Duurzaam wonen 
D66 is voor het instellen van een fonds van €5 miljoen om in een periode van vier jaar de 

isolatie en het levensloopbestendig maken van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen met 

subsidies  te stimuleren.  

 

Duurzame energie 
D66 wil in samenwerking met de AGEM de productie van duurzame energie stimuleren en 

faciliteren voor het energieneutraal maken van huishoudens en bedrijven. D66 is tegen de 

ontwikkeling van nieuwe fossiele brandstoffen zoals schaliegas. Dit standpunt kan wijzigen 

als de concurrentiepositie van Nederland te zeer in het geding komt. De winning moet dan 

natuurlijk wel mens- en milieuvriendelijk kunnen. In de regelgeving moet meer ruimte komen 

voor kleinschalige opwekking van duurzame energie. Zo zou in het buitengebied het plaatsen 

van zonnepanelen op de grond mogelijk moeten zijn. In de bestemmingsplannen voor 

bedrijventerreinen en het buitengebied zou ook  een vrijstelling moeten komen voor kleine 

windmolens (rotor diameter tot 2 meter).  

 

Duurzaam samenleven en ondernemen 
D66 stimuleert het  gezamenlijk gebruiken van auto‟s via maatregelen zoals het inrichten van 

aparte parkeerplaatsen. In overleg met LTO en andere branche organisaties stimuleren we de 

ontwikkeling van duurzame landbouw en veeteelt. D66 wil dat er een plan van aanpak wordt 

opgesteld voor het saneren van de bodemverontreinigingen in de gemeente. 

 

Duurzame landbouw 

D66 is tegen  nieuwe megastallen en daarmee bedoelen we niet-grond-gebonden intensieve 

veehouderijen. Dit zijn grote gesloten stallen waarbij de dieren nooit buiten komen. We 

vinden echter wel dat bestaande agrarische familiebedrijven moeten kunnen groeien. Dat wil 

dus zeggen dat niet alleen sommigen  mogen groeien ten koste van de rest van de 

gemeenschap, het milieu, de natuur, de volksgezondheid, dierenwelzijn én de andere boeren. 

We verliezen ons landschap en leefbaarheid in het buitengebied wanneer we investeerders 

grote, gesloten stallen laten bouwen om er vervolgens een zetbaas op te zetten, ten koste van 

de bestaande familiebedrijven 

 

 Jeugd en Jongeren 
 

De jongeren zijn onze toekomst is een veelgehoorde uitspraak. De gezinssituatie vormt de 

basis voor de opvoeding, maar de gemeente kan veel bijdragen aan de vorming van onze 

jeugd op het gebied van scholing, onderwijs, sport, cultuur, recreatie, werkgelegenheid en 

wonen.  

Een goede samenwerking tussen de gemeente Oude IJsselstreek en de partners binnen de 

jeugdzorg is voor D66 en belangrijk speerpunt. D66 vindt dat de gemeente hierin de regie 
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moet pakken, zodat instellingen niet langs elkaar heen werken en kinderen tussen wal en schip 

terechtkomen.  

D66 maakt zich sterk voor de jeugd! Wij roepen jongeren dan ook op om hun wensen aan ons 

kenbaar te maken. D66 is ook digitaal benaderbaar via de website, Facebook of Twitter.  

 

Maatschappelijk bewuste jeugd en het stimuleren van jongereninitiatieven  
D66 wil dat de jeugd zich ontwikkelt tot zelfstandige en participerende inwoners door 

ontwikkeling van talenten en preventieve inzet. Jongeren hebben vaak zelf ideeën over wat 

bij kan dragen aan verbetering van hun leefomgeving. D66 wil dat de jeugd zich bewust is 

van de maatschappij waarin zij leven. Maatschappelijke stages en het leggen van bepaalde 

verantwoordelijkheden bij die groep horen daarbij. Wij willen ons daarom inzetten op een 

maatschappelijk bewuste jeugd en jongereninitiatieven stimuleren.  

Daarnaast vindt D66 dat jongeren al van jongs af aan goed moeten worden geïnformeerd 

over de risico‟s van alcohol- en drugsgebruik.  

 

Meer te beleven voor jongeren  
Voor bepaalde leeftijdscategorieën zijn er weinig vrijetijdsmogelijkheden binnen de 

gemeente. D66 vindt dat er voor hen, zoveel mogelijk in elke kern, een plek moet zijn 

waar zij samen kunnen komen en kunnen recreëren. Te denken valt aan jeugdhonken 

waar wat te beleven valt. Onze gemeente moet ook voor jongeren aantrekkelijk blijven, 

daarbij horen voldoende uitgaansmogelijkheden.  

 

Wellicht kan de inzet van nachtbussen de interactie tussen kernen en andere Achterhoekse 

gemeentes vergroten, waardoor er voor jongeren genoeg te beleven is. D66 ondersteunt de 

actie van Jong Achterhoek hierbij. 

 

 

Iets te beleven voor de jeugd 

Voor bepaalde leeftijdscategorieën zijn er weinig vrijetijdsmogelijkheden binnen de 

gemeente. D66 vindt dat er voor hen, zoveel mogelijk in elke kern, een plek moet zijn waar 

zij samen kunnen komen. Jeugdhonken waar wat te beleven valt!  

 

Maatschappelijk bewuste jeugd 

D66 vindt dat jongeren al van jongs af aan goed moeten worden geïnformeerd over de risico‟s 

van alcohol- en drugsgebruik. Verder wil D66 dat de jeugd zich bewust is van de 

maatschappij waarin zij leven. Maatschappelijke stages en het leggen van bepaalde 

verantwoordelijkheden bij die groep horen daar bij.  

 

Wonen en Ruimtelijke Ordening 
 

Onze gemeente heeft jarenlang tegen de onderzoeken in geloofd dat onze gemeente nog zou 

groeien qua inwoneraantal. Dit was een politieke keuze die ten koste ging van 

buurgemeenten: een heilloze weg! In bestemmingsplannen is veel te veel ruimte geboden 

voor extra woningbouw. Nu de krimp van het inwoneraantal onomkeerbaar is, moeten  de 

uitgangspunten  worden bijgesteld. De resterende plannen moeten vooral gericht worden op 

“inbreiden” in bestaande kernen, op kwaliteit en dan met name op duurzaamheid / 

energiebesparing. 
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Afspraken met Wonion 

De gemeente krijgt naar verwachting een grotere taak ten aanzien van het huurwoningbeleid. 

Er moet explicieter  worden afgestemd met wooncorporatie Wonion. Gemeente en Wonion 

moeten zodoende samen komen tot een meerjarig strategisch woonbeleid, resulterend in 

bindende beleidsuitspraken en prestatieafspraken van Wonion én de gemeente.  

 

Van uitbreiden naar opplussen 

In de afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar de zogenaamde centrumfunctie van Ulft 

(centrumplan Ulft, plan Biezenakker en plan De Hutten Noord en Zuid). In de ogen van D66 

is die aandacht ten koste gegaan van de kleinere kernen. De focus op woningbouw in Ulft 

heeft grote invloed op de woningmarkt binnen onze gemeente en op de huizenprijzen.  

D66 is voorstander van het zodanig opplussen van bestaande woningen dat ouderen langer in 

hun eigen huis kunnen blijven wonen. Een versoepelde regelgeving draagt hieraan bij. De 

aandacht voor centrumplannen is ten koste gegaan van de wijken er omheen. D66 is voor een 

evenwichtiger beleid. 

 

Passief grondbeleid 
In de afgelopen jaren is er door de gemeente een actief grondbeleid gevoerd gericht op het 

aankopen en (laten) ontwikkelen van gronden. Daarmee zou er gewerkt worden aan een 

gemeente van 50.000 inwoners. D66 is van mening dat de gemeente geen “grondondernemer” 

meer mag zijn. Het aankoopbeleid moet weer een raadsaangelegenheid worden en niet langer 

aan het College worden overgelaten. Voor de post “strategische aankopen”  krijgt het College 

wat D66 betreft niet langer het aankoopmandaat. 

 

 

Veiligheid en handhaving; samen optrekken 
 

Op straat en thuis moeten de inwoners van onze gemeente zich veilig kunnen voelen. Soms 

komt dit fundamentele recht helaas in het gedrang. 

 

Op zaken als handhaving en het functioneren van de nationale politie heeft een gemeente 

maar beperkte invloed. Toch moet het gemeentebestuur zich sterk maken voor een zo groot 

mogelijke invloed op de binnen het grote geheel te stellen prioriteiten! 

 

Oude IJsselstreek ligt in het grensgebied met Duitsland.  Met onze Duitse buurgemeenten 

moeten we op het terrein van de veiligheid en bestrijding van overlast zo veel mogelijk 

samenwerken. Dat heeft met name betrekking op het drugstoerisme en op het aan banden 

leggen van criminele bendes die grensoverschrijdend opereren. D66 wil overleg met de Duitse 

buurgemeenten initiëren over samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot veiligheid en 

bestrijding van overlast. 

 

Veilig binnen en buiten 
D66 vindt dat er samen met burgers regionale veiligheidsprioriteiten opgesteld moeten 

worden. Daarna moet gekeken worden wat daarvan te realiseren is en hoe dat aangepakt kan 

worden. Periodiek moet gekeken worden wat er is gebeurd en of en hoe dit bijdraagt aan 

ieders veiligheidsgevoel. Wat D66 betreft maakt betere handhaving van snelheidsbeperkingen 

in ieder geval onderdeel uit van deze aanpak. Ook de veiligheid van de inwoners achter hun 

voordeur moet veel aandacht krijgen. D66 wil een actief beleid, dat zich richt op een 

effectieve ondersteuning van probleemgezinnen en probleembuurten en op het bestrijden van 

huiselijk geweld.  
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Openbare Ruimte en Groen; sober en schoon 
 

In tijden van economische schaarste mag er wat D66 betreft kritisch gekeken worden naar de 

uitgaven voor de openbare ruimte en het openbare groen. Als burgers bereid en in staat zijn, 

om in hun buurt zelf te onderhouden, moet dat gefaciliteerd worden. Uiteraard worden 

bewoners ook altijd betrokken bij de (her-)inrichtingsplannen van hun wijk. 

 

Hondenpoep is vies. D66 pleit voor het voorkomen en bestrijden van overlast door 

hondenpoep en voor meer afvalbakken voor hondenpoep.  

 

 

Verkeer en vervoer 
 

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan voor de gemeente Oude IJsselstreek is naar de 

mening van D66 globaal en  onvoldoende afgestemd  met de rest van onze regio. Het is ook 

zeer de vraag of onze gemeente voldoende kennis in huis heeft om op basis van dit plan 

jaarlijks een goed en samenhangend uitvoeringprogramma tot stand te brengen. Dat leidt tot 

soms absurde verkeerssituaties, elkaar tegensprekende verkeersmaatregelen en tot 

ontevredenheid bij de burgers. 

 

D66 beschouwt het verkeer- en vervoerbeleid als een heel belangrijke factor voor de 

leefbaarheid in onze gemeente.   

 

Concrete verbeterpunten verkeer 

D66 wil het voortouw te nemen om voortvarend en in samenwerking met de rest van de regio 

tot concrete initiatieven te komen. Daarbij is het voor D66 belangrijk dat: 

 Er een samenhangend beleid voor verkeersmaatregelen en handhaving opgesteld 
wordt. 

 Destijds geplande absurditeiten zoals 60 kilometerzones op belangrijke doorgaande 

wegen (zoals Terborg – Varsseveld en Terborg – Zeddam) van tafel gehaald worden. 

 Doorgaand vrachtverkeer in woongebieden waar mogelijk vermeden wordt, 
bedieningsverkeer voor ondernemers moet daarbij gewaarborgd zijn. 

 Er een samenhangend parkeerbeleid wordt geformuleerd. 

 Aandacht wordt gegeven aan optimalisatie van fietsroutes voor toeristen en scholieren. 

 

 

Concrete verbeterpunten openbaar vervoer 

Goed openbaar vervoer is voor de leefbaarheid en voor de ontwikkeling van onze gemeente 

van groot belang. De concessieverlening aan de vervoerders vindt plaats op basis van een 

aanbesteding door de Provincie Gelderland. Maar de politiek moet er daarom juist met veel 

energie aan werken om op de juiste momenten een zo groot mogelijk inbreng te hebben: 

 Een gecoördineerde actie samen met de Achterhoekse gemeenten om dubbelspoor op 
het treintraject Zevenaar – Doetinchem te realiseren. Er moet daarvoor een goed plan 

op tafel komen en de besluitvorming daarover moet eindelijk echt starten. D66 gaat 

hiertoe op gemeentelijk en provinciaal niveau met initiatieven komen. De eerste 

stappen zijn inmiddels gezet. 

 D66 stimuleert actief buurtbussen om er voor te zorgen dat alle plekken van onze 
gemeente bereikbaar blijven.  
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 Een goed functionerende OV- verbinding tussen Arnhem en Winterswijk. 

 Tijdig formuleren van de uitgangspunten voor de nieuw te verlenen openbaar 
vervoersconcessie. Zo kan druk worden uitgeoefend op de opdrachtgever, de 

Provincie Gelderland.  

 De bezuinigingen op de Regiotaxi betekenen -op plaatsen en tijden waar het gewone 
openbaar vervoer tekort schiet- minder mogelijkheden voor hen die dat nodig hebben 

zoals bejaarden en gehandicapten. Ook de gemeente Oude IJsselstreek doet hieraan 

mee. D66 wil een toekomstgerichte visie hoe dit anders en beter kan. 

 Realiseren van de stationstoiletten in Varsseveld in Terborg  (onduidelijk is, waaraan 
het hiervoor in het verleden door de Provincie beschikbaar gestelde geld echt is 

besteed). 

 Inzetten op een robuust en betrouwbaar busvervoer in de regio Achterhoek waarbij 

ook rekening is gehouden met de behoefte van jongeren. Woonachtige 

studenten/jongeren zijn vaak afhankelijk van dit vervoer.  

 
 

 Kunst en cultuur 
 

De gemeente Oude IJsselstreek is een gemeente waar Kunst en Cultuur van oudsher rijk is 

vertegenwoordigd. D66 ondersteunt van harte kunst- en cultuurinitiatieven en de traditionele 

rol van de schutterijen daarbij. D66 vindt het van belang dat de gemeente zich inspant om 

meer provinciale subsidie binnen te halen en niet alleen voor grote projecten maar 

bijvoorbeeld ook voor het verbinden van monumenten met toerisme en de recreatiesector.  

 

 Kunst en cultuur is in het algemeen voor D66 een volmondig ja mits realistisch en 
financieel haalbaar. D66 gaat ervan uit dat van de uitoefenaars goed ondernemerschap 

worden verwacht. Dat de gemeente voor afgesproken en afgenomen diensten van 

kunstenaars betaalt, vindt D66 logisch.   

 

 De schutterijen zijn met hun lange histories sinds jaar en dag sterk verankerd in de 
gemeenschap en zijn belangrijke dragers van de cultuur in de gemeente. D66 is voor 

overleg en gezamenlijk optrekken met de schutterijbesturen zodat deze rol ook voor de 

toekomst wordt veiliggesteld. Een belangrijk element daarin is de jeugd. D66 is er 

voor om ook samen met de muziekschool na te gaan hoe het muziekonderwijs aan de 

jeugd verder kan worden afgestemd en geoptimaliseerd.  

 

 D66 is voor het stimuleren van jeugdige betrokkenheid bij kunst en cultuur. Naast 

meer ruimte voor cultuureducatie, wordt er wat D66 betreft meer subsidiegeld ingezet 

dat jeugdig kunstenaarschap stimuleert.   

 

 D66 wil graag meer kunst in de openbare ruimte.   
 

 D66 wil een betere loketfunctie bij de gemeente waar informatie te krijgen is over 
subsidieregelingen en die praktische ondersteuning kan bieden bij het aanvragen 

ervan.   
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 Sport, Evenementen, Uitgaan en Recreatie 
 

Sport, recreatie, cultuur zijn belangrijk voor ons welzijn. D66 vindt dat verenigingen en 

culturele en sportieve activiteiten in het algemeen belang zijn. Ze voorkomen sociaal 

isolement en versterken de sociale samenhang. Daarnaast is sport gezond en beperkt het 

uitgaven aan zorg die bij de gemeente zijn ondergebracht. Geld om lid te kunnen zijn van een 

vereniging of deel te mogen nemen aan activiteiten zou nooit een probleem mogen zijn, zeker 

niet voor onze jeugd. Een goed transparant subsidiebeleid draagt hieraan bij.  

 

Hart voor verenigingen en inzetten op toekomstige gemeenschapsvoorzieningen 

Nog belangrijker dan de verenigingen zijn de mensen die de vereniging dragen. De vele 

vrijwilligers die voor dag en dauw klaarstaan om anderen te laten sporten of mensen die 

helpen bij het opzetten van buurtactiviteiten. De afgelopen jaren zien we een teruglopende 

bereidheid om zitting te nemen in besturen en commissies. Daarom wordt het steeds 

moeilijker om het verenigingsleven in stand te blijven houden. Het belang van de vrijwilliger 

mag daarbij nimmer onderschat worden.  

D66 wil dat de gemeente een aantal buurt(sport)coaches inhuurt die helpen bij het 

ondersteunen van de sport- en cultuurverenigingen in onze gemeente. Dit kan met een 

gunstige subsidieregeling vanuit het Rijk.  

  

Grote én kleine evenementen 
D66 maakt zich sterk voor voldoende voorzieningen op het vlak van sport, evenementen, 

uitgaan en recreatie. D66 vindt ook dat deze voorzieningen in de kernen niet mogen lijden 

onder de (exploitatie-)kosten van grootschalige prestige projecten. Investeren in 

vrijetijdsbestedingen is voor de economie, leefbaarheid, imago van de gemeente Oude 

IJsselstreek van groot belang. D66 ondersteunt het houden van grote evenementen mits deze 

een goede bijdrage leveren aan onze gemeente en geen overlast bezorgen.  

 Een goede afweging moet per evenement gemaakt worden. D66 wil dat de inwoners 
hierbij democratisch betrokken worden.  

 

Zwembaden open houden 

Het huidige college wil de zwembaden niet meer in het beheer houden van de gemeente en de 

voorzieningen sluiten per 1 januari 2015. D66 is van mening dat er geen sprake kan zijn van 

sluiting voordat er een besluit ligt voor goede alternatieven. Daarbij heeft D66 voorkeur voor 

goede initiatieven van inwoners boven die van commerciële instellingen.   

 

Toeristen zijn van harte welkom 

Vrije tijd gaat ook over de mensen die niet uit onze gemeente komen. Toeristen die graag van 

onze regio willen genieten zijn van harte welkom. De vele minicampings die het mogelijk 

maken voor toeristen om hier te overnachten moeten vrij kunnen ondernemen. Tegelijkertijd 

roepen wij de toeristenbranche op om actief met D66 te blijven nadenken over de toeristische 

mogelijkheden. De Oude IJssel, het landschap en buiten zijn (fietsen, wandelen, etc) zien wij 

als kansen.  
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Elke kern zijn eigen identiteit in verbondenheid 
 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft prachtige authentieke kernen, elk met hun eigen 

verenigingen en tradities. De waarde hiervan wordt nogal eens onderschat, maar het zijn juist 

deze begrippen die de sociale samenhang binnen de gemeenschap versterken. Door de 

vergrijzing komt de continuïteit van verenigingen en tradities in gevaar. Daarmee ook de 

leefbaarheid in de kernen voor jong en oud.  

D66 hecht sterk aan onze Achterhoekse cultuur met zijn unieke sociale samenhang 

(„naoberschap‟). Veel bepalende oude gebruiken staan echter op de tocht. Met open oog voor 

ontwikkelingen in de samenleving maakt D66 zich sterk voor onze cultuur en het behoud van 

kenmerkende tradities en gebruiken. 

In elke kern moet de mogelijkheid van een multifunctionele accommodatie aanwezig blijven, 

ook als er geen commerciële exploitatie mogelijk blijkt. Hierbij dienen altijd de scholen 

(eventueel leegstaande lokalen) te worden betrokken. D66 wil dat de gemeente de 

mogelijkheden na gaat om samen met Wonion in elke kern waar er draagvlak voor is tot 

eventuele bouw en exploitatie te komen. In deze overweging is D66 voorstander van 

samenwerking met horeca /ondernemers en wil dat de gemeente hen helpt met zoeken naar 

subsidiemogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 

KRITISCH EN CONSTRUCTIEF?  

STEM D66 Oude IJsselstreek! 
 

Steunt u onze standpunten over de gemeente Oude IJsselstreek? Stem dan op woensdag 19 

maart 2014 op D66! Hoe meer stemmen, hoe meer wij onze en dus ook uw standpunten 

kunnen realiseren. Mocht u nog vragen, ideeën, opmerkingen hebben en/of lid willen worden, 

neem dan contact met ons op via de website: www.d66oij.nl of via persoonlijk contact met 

onze lijsttrekker Hayo Canter Cremers, telefoonnummer 06 – 23246963. 

 

 

http://www.d66oij.nl/

