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Voorwoord lijsttrekker

D66 krijgt het voor elkaar
D66 doet het goed in de landelijke opiniepeilingen. De 
toekomstgerichtheid en constructieve hooding van 
D66 worden door steeds meer mensen herkend en 
gewaardeerd. Ook in de gemeente Oude IJsselstreek.

Waar staan we voor ?
D66 staat pal voor een groene en duurzame gemeente 
Oude IJsselstreek waar het goed leven, wonen en 
werken is, net zo goed in het buitengebied als in alle 
kernen, groot en klein.

Identiteit
Onze gemeente is een gemeente gelegen in een landelijk gebied met aansprekende natuur 
doorkruist door de Oude IJssel. Kenmerkend voor de gemeente Oude IJsselstreek zijn 
verder natuurlijk de vele kernen en een groot aantal (wereldvermaarde) industriële- en andere 
bedrijven met een omvangrijke agrarische sector.

Wel valt op dat inwoners zich vooral verbonden voelen met de kern waar zij wonen en met 
de Achterhoek. Van een duidelijk collectief ‘wij Oude IJsselstrekenaren’ -gevoel is geen 
sprake.

Gelet op de uitdagingen waar wij in deze regio voor staan vindt D66 dat er meer aandacht 
moet komen voor het overkoepelende ‘Oude IJsselstreek gevoel’ en de gedeelde identiteit, 
maar met respect voor de eigen identiteit van iedere dorpskern in onze gemeente.

Leven
Een leefbare gemeente begint bij een goed onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast 
koesteren we het groene karakter van onze gemeente en willen we dat zoveel mogelijk 
versterken.
In onze opvatting is de gemeente er voor de inwoners. D66 streeft naar het vergroten van de 
participatie van de inwoners bij het bestuur van de gemeente. We zijn daarom bijvoorbeeld 
voor het vergroten van de mogelijkheden tot zelfbestuur. Daarbij zetten we in op zo groot 
mogelijke invloed van de inwoner op zijn directe leefomgeving.
Goed toegankelijke zorg voor jong en oud vindt D66 vanzelfsprekend. Iedereen die zorg 
nodig heeft moet de zorg krijgen die nodig is. D66 staat voor gewoon waar het kan, speciaal 
waar nodig. Zet specialistische zorg in waar het nodig is, en laat de professional zijn werk 
doen.
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De basis voor de ontwikkeling van de talenten van 
onze kinderen is goed onderwijs. D66 heeft daarom 
veel aandacht voor het onderwijs en de huisvesting 
ervan. We beschouwen goede huisvesting als een 
basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Hiervoor is 
verder een gevarieerd aanbod aan bijvoorbeeld sport- 
en culturele verenigingen en daarop afgestemde 
voorzieningen nodig. D66 spreekt zich ook uit voor 
een zo rijk mogelijk aanbod aan volwasseneneducatie 
en –cursussen. Het streven naar meer duurzaamheid 
vinden we vanzelfsprekend. Het beleid gericht op een 
energie en CO2 neutrale gemeente in 2030 steunen 
we hartstochtelijk.

Wonen
Wonen is een basisbehoefte die voor iedereen een goede invulling moet krijgen. D66 vindt 
het belangrijk dat ieder huishouden ongeacht het inkomen in principe een betaalbare 
woning in de gemeente kan vinden die aansluit bij hun woonbehoeften. Bij de ontwikkeling 
van bouwplannen en in de afspraken met de woningbouwcorporaties moet er natuurlijk 
wel aandacht zijn voor duurzaamheid en het voorkomen van leegstand, ook op de langere 
termijn. Van leegstand wordt namelijk niemand blij.

Werken
Met oog op welvaart en welzijn hechten we aan een florerend bedrijfsleven en voldoende 
werkgelegenheid op ieder niveau. Behalve voor de werkgelegenheid en het inkomen van veel 
inwoners zijn de bedrijven ook van belang voor veel andere zaken. Zo zijn ze bijvoorbeeld 
via sponsoring en andere betrokkenheid belangrijk voor een rijk verenigingsleven. Met oog 
op dit soort zaken zet D66 in op een (pro-)actief economisch beleid. Het zo goed mogelijk 
ondersteunen en faciliteren van het bedrijfsleven is daarbij een voorwaarde. Een actieve 
werving moet leiden tot het aantrekken van nieuwe bedrijven van buiten de regio en groei 
van de werkgelegenheid. In samenwerking met de bedrijven zetten we in op duurzaamheid 
en het vermijden van milieuproblematiek. Handhaving is een laatste optie.
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2. Algemene D66 uitgangspunten
D66 is een landelijke partij. Als sociale, liberale partij hebben we enkele 
algemene uitgangspunten:

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
3. Denk en handel internationaal
4. Beloon prestatie en deel de welvaart
5. Koester de grondrechten en de gedeelde waarden

Lokaal vinden wij ook belangrijk;
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen, dit is van belang voor 
het goed functioneren van de gemeentelijke democratie.

Geef iedereen gelijke kansen en rechten, een inclusieve samenleving

Wij gaan graag met u in gesprek, ook na de gemeenteraadsverkiezingen.
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3. Toekomstvisie

Onze gemeente staat voor belangrijke uitdagingen.
D66 constateert dat de gemeente op dit moment niet beschikt over een breed 
gedragen toekomstvisie. Vanwege het benodigde draagvlak is het opstellen van een 
gemeentelijke toekomstvisie een taak voor alle raadsfracties gezamenlijk. Daarbij moet 
wat D66 betreft nadrukkelijk worden gekeken naar wat de samenwerking met het 
lokale bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, nabijgelegen gemeenten en 
omliggende kennisinstellingen aan kansen kan opleveren. Voor zover het niet gedekt 
wordt door het proces van de omgevingsvisie vindt D66 het voor de continuïteit van 
het bestuur van de gemeente van groot belang dat de raad gezamenlijk een breed 
gedragen toekomstvisie voor de gemeente opstelt.
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4. D66 OIJ prioriteiten
Wij willen niet inleveren op kwaliteit maar door innovatief en vernieuwend te denken, 
met minder geld, het toch voor elkaar krijgen. Wij willen het bestuur uitdagen om 
mee te denken.

Beperkte middelen
Onze middelen zijn beperkt zodat we een focus moeten aanhouden. Binnen het 
geheel van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden heeft D66 Oude IJsselstreek 
daarom enkele prioriteiten gesteld. Mede aan de hand van ons gedachtengoed en 
onze visie op de gemeente besteden we daaraan met voorrang aandacht. Natuurlijk 
houden we ons ook bezig met veel andere zaken die op ons pad komen, zoals wonen, 
cultuur, financiering van cultuurhuizen, criminaliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, 
klimaatadaptatie, straatverlichting, afvalverwijdering en omgevingsvisie.

De onderwerpen waar we onze focus op leggen zijn:
* Een florerende economische ontwikkeling
* Goed onderwijs,
* Verder versterken van duurzaamheid in de gemeente
* Transparant betrouwbaar bestuur
* Goede zorg voor iedereen die het nodig heeft
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5. Concrete punten
Onze inzet bij elk van de onderstaande onderwerpen hebben we samengevat in de 
volgende concrete punten:

1. Een florerende economische ontwikkeling
D66 Oude IJsselstreek streeft naar een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven, naar 
de vestiging van bedrijven van buiten de regio in de gemeente, en naar groei van de 
werkgelegenheid.

• Inzetten op ontwikkeling van Hofskamp 3 en DocksNLD 2
• In samenwerking met andere belanghebbenden goede oplossing vinden voor de 
aansluiting van de afslag A3 Netterden op het industriegebied ‘s-Heerenberg en de 
haven van Emmerich.
• In samenspraak met ondernemers(verenigingen) kijken waar gemeente kan stimuleren 
en faciliteren, zoals bijvoorbeeld de werving van personeel bij universiteiten
• Realisatie van een innovatieproeftuin voor de maakindustrie
• Realisatie van een start-up faciliteit voor maakbedrijven.
• Stimuleren van de detailhandel en de verhuur van winkelruimte in kernen met veel 
leegstand

8

20180120232130_4389.adpro.indd   8 1/20/2018   11:22:18 PM



• Onderzoeken van de kansen en mogelijkheden van kansrijke vergezichten voor de 
versterking van de regionale economische ontwikkeling, zoals Achterhoek R&D, Metal 
Valley en Achterhoek smart industries, alsook het investeren in het meest kansrijke 
concept(en).
• Aanstellen van een ombudsman/vertrouwenspersoon voor de agrarische bedrijven 
in de gemeente.

2. Goed onderwijs
D66 Oude IJsselstreek streeft naar een versterking van het onderwijs, en naar veilig en 
pestvrij onderwijs.

• Verder investeren in huisvesting onderwijs, oa nieuwbouw voor basisscholen in 
Gendringen
• Overleg met onderwijs en ondernemers over nog betere aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt en voldoende aandacht voor her- en bijscholen
• Met betrekking tot de kleine-scholen problematiek kiezen wij voor kwaliteit in plaats 
van kwantiteit
• In samenspraak met onder andere relevante organisaties zoals de schoolartsen van 
de GGD de (preventieve) jeugdzorg nog verder verbeteren.
• Meer bekendheid geven aan meedoen-arrangementen die relevant zijn voor de 
schoolgaande jeugd
• Intensiveren van het overleg tussen schoolbesturen en gemeente

3. Verder versterken van duurzaamheid in de gemeente
D66 Oude IJsselstreek streeft naar een groei van de productie van groene energie, 
naar energiezuinige woningen en bedrijven, en naar duurzaam toerisme en vervoer, in 
een duurzame gemeente.

• Opstellen actieplan met smart doelstellingen voor realisatie energieneutrale gemeente 
in 2030
• Opstellen gemeentelijk actieplan met als doelstelling dat minimaal de helft van de 
woningen in 2025 uitsluitend groene energie gebruikt
• In samenwerking met de Omgevingsdienst Achterhoek moeten alle grote bedrijven 
in de gemeente voor 2020 een energiebesparingsplan in het kader van de wet 
Milieubeheer hebben opgesteld en uitgevoerd
• 100% duurzame inkoop door de gemeente
• Uitbreiden duurzaamheidsleningen en blijversleningen aan de hand van behoefte
• Streven naar krijgen van status pilot regio voor zelfrijdende, elektrische auto
• Stimuleren van gebruik van klimaatneutrale voertuigen
• In iedere kern minimaal 8 openbare laadpalen voor auto en fiets, o.a. bij 
buurtschapshuizen in de verschillende kernen
• Betere handhaving snelheidsbeperkingen binnen en buiten bebouwde kom
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• Groenbeheer door (groepen) inwoners stimuleren (voorbeeld Prins Bernhardstraat, 
Silvolde)
• Stimuleren van het ontkoppelen van de regenafvoer en andere maatregelen om meer 
infiltratie van regenwater in de bodem te bevorderen.
• Ernst maken van klimaatadaptatie en daarvoor te nemen maatregelen
• Andere maatregelen nemen die bijdragen aan vermindering emissie broeikasgassen 
en de snelheid van klimaatverandering afremmen.
• Meer aandacht voor biodiversiteit, natuur en landschap
• Duurzaam ecologisch beheer van bermen, parken, bossages en groenstroken
• Met 2030 als streefdatum moet voor het loskoppelen van de bestaande woningen 
van het gasnet een beleidsplan worden uitgewerkt
• Het realiseren van instrumenten zoals blijversleningen om het levensloop bestendig 
maken van bestaande woningen te stimuleren. Het streven is dat de helft van de 
woningen in de gemeente per 2025 levensloop bestendig zijn
• Het opstellen van een breed gedragen DRU toekomstvisie
• Het realiseren van een duurzaam beleid voor het onderhoud en het verder versterken 
van de landschaps- en natuurwaarden in de gemeente.

4. Transparant, betrouwbaar bestuur
D66 Oude IJsselstreek streeft naar meer transparantie in het bestuur, en een hogere 
kwaliteit en betrouwbaarheid van zowel het bestuur als gemeentelijk apparaat, en 
meer betrokkenheid van inwoners bij het bestuur.

• Meer ruimte voor zelfbestuur en andere vormen van participatie van inwoners,
• Meer bekendheid en voorlichting geven aan Right to Challenge (bewoners dagen de 
gemeente uit om zaken anders, beter te regelen, of zelfs om taken van de gemeente 
over te nemen)
• Instellen van aanjaagfonds voor Right to Challenge
• Voor iedereen begrijpelijke begroting en jaarrekening publiceren
• Verdere verbetering van de financiële positie van de gemeente
• Intensivering regionale samenwerking met democratische controle, met als speerpunt 
streven naar het invoeren van het Drechtsteden model voor het bestuur van de regio 
met mandaat voor gemeente overstijgende zaken zoals Klimaatadaptatie en Natuur 
en landschap als opstap in het kader van het streven naar een gemeente (West) 
Achterhoek.
• Integere raadsleden en bestuurders aanstellen
• Klein maar krachtig college
• Het voeren van een kerntakendiscussie, bij voorkeur als onderdeel van de 
coalitiebesprekingen.
• Het opstellen van een breed gedragen toekomstgerichte woonvisie als basis voor 
het overleg met relevante organisaties en partijen
• Instellen van een onafhankelijke rekenkamer
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5  Goede zorg voor iedereen die het nodig heeft
D66 Oude IJsselstreek streeft naar toegankelijke zorg voor iedereen, met meer 
aandacht voor preventie, naar een inclusieve samenleving met kansen voor iedereen, 
waarin eenzaamheid wordt voorkomen.

• Vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Goed vangnet voor degenen die 
de deze verantwoordelijkheid niet (meer) zelf kunnen dragen
• Eerste lijns zorg waar het kan, specialistische zorg waar nodig
• Verminder regels en bureaucratie, geef de professional de ruimte en het 
vertrouwen om zijn werk te doen
• Een goede, breed samengestelde sociale adviesraad 
• Een gedegen actieprogramma voor het verder verbeteren van de volksgezondheid
• Laagdrempelige blijversleningen tbv levensloopbestendig maken van woningen
• Een veilig thuis voor iedereen
• Adequate jeugdzorg zonder wachtlijsten
• Uitbreiden van sport en activiteitenaanbod voor jeugd en ouderen (met een 
beperking)
• Duurzaam meedoenbeleid 
• Voorzien in  de behoefte aan nieuwe (‘begeleid’) woonvormen voor ouderen en 
jongeren
• In kaart brengen van de behoefte aan activiteiten voor ouderen en jongeren en 
zo nodig actie ondernemen om in gesignaleerde leemtes te voorzien.

Verkiezingsprogramma
Vanaf 1 januari 2018 vindt u ons verkiezingsprogramma terug op http://oude-
ijsselstreek.d66.nl.
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6. Wat hebben wij gedaan in de 
afgelopen vier jaar?
De afgelopen jaren hebben we nodige zaken voor elkaar gekregen.

Enkele voorbeelden:
• Nieuwbouw Almende College. Een motie van D66 vormt de basis voor 
de instemming van de raad met de nieuwbouw van het Almende College

• Pilot buurtbudgetten. Het was even doorzetten. In 2017 stemde de 
raad unaniem in met een voorstel van D66 om een pilot uit te voeren met 
buurtbudgetten.

• Benoeming burgermeester Otwin van Dijk. Als lid van de 
vertrouwenscommissie droeg D66 in 2016 bij aan de benoeming van de 
nieuwe burgermeester.

• Rapport mevrouw Verstand. Als lid van de selectie en begeleidingscommissie 
droeg D66 bij aan de aanstelling van mevrouw Verstand. Haar rapport 
zorgde voor veel veranderingen in het bestuur van de gemeente.

• Blijversleningen. Na enig aandringen van D66 stemde het college in 
2017 in met het werk maken van de invoering van blijversleningen.

• Meer aandacht voor economische ontwikkeling. De afgelopen jaren 
heeft D66 consequent aandacht gevraagd voor het vestigingsklimaat 
voor bedrijven in de gemeente. Het leidde onder andere tot het rode loper 
beleid en concreet economisch beleid.

• Duurzaamheidsleningen. D66 kreeg voor elkaar dat er nu al twee miljoen 
beschikbaar is voor leningen om woningen beter te isoleren en verder te 
verduurzamen.

• Inclusie op de agenda. D66 kreeg in 2017 de toezegging van het college 
dat de gemeente werk gaat maken van de ‘digitale’ toegankelijkheid van 
de gemeente.

D66 krijgt het voor elkaar
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Voorbeelden:
• Openbaar subsidie register. Na jaren van steeds opnieuw vragen kreeg 
D66 in 2016 haar zin. De gemeente publiceert nu alle toegekende subsidies 
in een openbaar register op de website.

• Aanstelling controller. Voor het verbeteren van de interne beheersing 
vroeg D66 om de aanstelling van een controller. Deze is in 2016 aangesteld.

• Voorzitter begeleidingscie " omgevingsvisie en pilot democratic challenge". 
In 2017 werd de fractievoorzitter van D66 de vaste voorzitter van de 
raadsbegeleidingscommissie voor het opstellen van de omgevingsvisie en 
het project Pilot Democratic Challenge. Dit leidde tot intensivering van de 
contacten met andere gemeenten en een proces om de democratische 
kwaliteit van het gemeentelijk bestuur verder te verbeteren

• Het verkleinen van het aantal mensen in de bijstand. D66 drong aan op 
specifiek beleid om meer mensen naar werk te begeleiden. Dit is nu beleid 
geworden.

• Verbeteren website en vergroten bekendheid regelingen. D66 kreeg 
in 2017 de toezegging van het college dat de website ingrijpend wordt 
verbeterd. Ook kregen we het voor elkaar dat het college actief aan de 
slag gaat met het vergroten van de bekendheid van onze inwoners met de 
verschillende regelingen.

• Hondenpoep is een grote ergernis van inwoners. D66 heeft ervoor 
gezorgd dat er een pilot kwam met dispensers van zakjes voor het 
opruimen van hondenpoep, Aan de hand van het succes van de pilot 
zijn inmiddels op diverse plaatsen in de grote kernen dispensers voor 
hondenpoep geplaatst.

• Dankzij D66 is er een in 2014 kader opgesteld voor het verduurzamen 
van de uitvoering binnen het groenbeheer.

D66 krijgt het voor elkaar
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Voorbeelden:
• In 2014 is een motie van D66 aangenomen waarin gesteld wordt dat de 
gemeente met de inwoners van de buitengebieden in gesprek moet gaan 
over het behoud van landschapselementen.

• Al in 2014 vroeg D66 aandacht voor het significant verlagen van de 
nieuwe investeringen en daarmee de kapitaallasten. Dit is inmiddels 
standaard beleid.

• D66 vroeg in 2014 aan het college specifiek de gezinnen met meervoudige 
problematiek in kaart te brengen, met oog op het verbeteren van de 
kwaliteit en de efficiency van de zorg aan deze gezinnen.

• D66 heeft in 2014 aandacht gevraagd voor het oprichten van de 
formulierenbrigade. Dit is opgepakt door het college en gerealiseerd.

• In 2015 hebben wij het college gevraagd een actief en initiërend beleid 
op te stellen ter bestrijding van de werkeloosheid van de inwoners. Het 
college heeft deze taak op zich genomen.

• Al in 2015 vroegen wij het college om binnen het toekomstige 
meedoenbeleid te zorgen voor dienstenvouchers op het gebied van sport, 
cultuur en onderwijs. Dit is inmiddels meegenomen in het beleid.

• In 2016 hebben wij een motie ingediend voor een integraal 
stedenbouwkundig plan voor de Grotestraat en omgeving in Gendringen, 
deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

• In 2016 vroegen we aandacht voor de gevaren van paaltjes midden op 
fietspaden. Op veel plaatsen zijn deze inmiddels vervangen door veiliger 
oplossingen zoals halve hekken.

D66 krijgt het voor elkaar
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Voorbeelden:
• In 2016 hebben wij ook aandacht gevraagd voor het huisvesten van 
statushouders in de gemeente. Het leidde o.a. tot het voornemen een 
groot aantal statushouders op te nemen, boven op de door het rijk 
opgelegde quota.

• D66 kreeg begin 2017 klachten over een al jaren niet werkende 
alleenstaande, dure lantarenpaal bij de kruising van de Hoofdstraat en 
Azewijnsestraat in het buitengebied bij Varsselder-Veldhunten. We kaartten 
dit direct aan bij de gemeente, die actie ondernam. Binnen enkele weken 
werkte de op zonnepanelen werkende duurzame lantarenpaal. En bij een 
laatste controle in oktober werkte deze nog steeds.

• Bij de debatten over de aanleg van het nieuwe windmolenpark bij Netterden 
is aan het college gevraagd om de geldelijke bijdrage te verdubbelen, 
die de eigenaren van de windmolens in het leefbaarheidsfonds Netterden 
storten. Daarnaast is er bij de initiatiefnemers op aangedrongen de 
omwonenden in staat te stellen mee te profiteren van de winst. Dit is nog 
in overweging.

• In het najaar van 2017 kreeg D66 tips over voor rolstoelgebruikers 
gevaarlijke stukken stoep in Silvolde en Varsseveld. D66 bracht dit op 
verschillende manieren onder de aandacht. De verantwoordelijke wethouder 
zegde toe de gevaarlijke stukken snel aan te pakken. Het vormde ook 
de aanleiding voor een brede discussie over de toegankelijkheid van de 
gemeente in het kader van de inclusie samenleving.

D66 krijgt het voor elkaar
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7. En verder vinden wij ……………….
Inleiding
Hieronder vindt u een toelichting op een aantal punten die D66 van belang vindt. 
Vaak betreft het een nadere toelichting/invulling van de concrete punten die aan 
het begin van het verkiezingsprogramma zijn genoemd.

De burger is aan zet!
“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.
Deze uitspraak is nog steeds actueel, wij vragen ons af of de lokale overheid zich 
voldoende bewust is van zijn taken? Wat doet de overheid wel en wat laten zij over 
aan de burgers.
Als lokale overheid moet je meer vertrouwen hebben in de burgers.
D66 zal zich sterk gaan inzetten om de overheid de burger te laten volgen, op een 
vernieuwende en ruimdenkende manier.
Daarin zijn we eigenwijs en ondernemend.
Wij zien de burgers graag aan zet! We vinden het belangrijk de inwoners nog beter te 
betrekken bij het bestuur van de gemeente. We staan open voor nieuwe vormen van 
inwoners participatie. Een daarvan is de Right to Challenge. Bij Right to Challange 
(R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, 
beter, goedkoper of anders te kunnen doen. De bekendheid hiervan bij de inwoners 
moet worden vergroot, onder andere door het instellen van een aanjaagfonds en het 
wegnemen van belemmeringen in het gemeentelijk apparaat.

Eigen verantwoordelijkheid
D66 gaat standaard uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Voor degenen 
die deze verantwoordelijkheid niet kunnen dragen moet er een goed vangnet zijn. 
Daarbij realiseren we ons dat er grenzen zijn aan wat kan worden bereikt met coaching 
en andere vormen van extra onderricht of training gericht op het vergroten van de 
zelfstandigheid.

16

20180120232130_4389.adpro.indd   16 1/20/2018   11:22:19 PM



Heldere en duidelijke taal
Het is belangrijk dat de gemeente op een goede wijze communiceert. De gemeente 
heeft daarvoor een communicatiestrategie nodig. Wat D66 betreft zijn daarbij de 
volgende uitgangspunten van belang:
a) De gemeente is er voor de inwoners.
b) Transparantie van het gemeentelijk bestuur en het beleid, alsook het bouwen aan 
vertrouwen staan daarbij voorop.
c) We zijn ons er continu van bewust dat er alleen maar sprake is van communicatie 
als dit twee richtingsverkeer betreft.
d) We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen: consistent, eerlijk en oprecht.

Kernwoorden voor de te ontwikkelen gemeentelijke communicatiestrategie 
zijn voor D66 OIJ verder :
1. Eigentijds
Veel mensen maken gebruiken van internet. Dat in de gemeentelijke strategie internet 
en online zijn een nadruk krijgt vinden wij dan ook logisch. Maar zeker niet alleen 
en zeker niet zaligmakend. Eigentijds gaat namelijk over veel meer zaken zoals het 
vermijden van wollig woordgebruik, moderne vormgeving, een beeldtaal die actueel 
is en aansluit bij de huidige maatschappij, goede kwaliteit en timing. En steeds met 
aandacht voor de privacy. En ook belangrijk: Niet alleen informeren, maar in plaats 
daarvan interactie, luisteren en conversatie. Persoonlijk contact is en blijft van grote 
waarde. Misschien zelfs wel van toenemende waarde. We nemen de burgers serieus.

2. Proactief, met inzet van moderne hulpmiddelen
D66 OIJ vindt dat de gemeente ook in de communicatie de nadruk moet leggen op een 
actieve houding van de gemeente zelf. Dat houdt in dat inwoners actief en tijdig worden 
geïnformeerd over projecten, aanvragen voor bouwvergunningen, vergoedingen en 
alle andere relevante zaken. De moderne hulpmiddelen, variërend van email tot app, 
geven hiervoor allerhande kosteneffectieve mogelijkheden. D66 OIJ zegt: benut ze. 
De publicatie op de gemeentelijke info pagina is daarbij meer de achtervang, dan de 
basis.

3. Transparant: voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk
D66 staat pal voor de inclusieve samenleving. Dat stelt hoge eisen aan de 
communicatie. Ze moet niet alleen voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook begrijpelijk. 
In de communicatie moet dan ook rekening worden gehouden met al onze inwoners. 
Bijvoorbeeld ook met de visueel beperkten, met de digibeten en met de grote groep 
minder taalvaardigheden. Digitale toegankelijkheid is geen keuze, maar een norm.

4. Laagdrempelig
De toegang tot de gemeente, haar diensten en voorzieningen vraagt om denken vanuit 
de doelgroep en zo laag mogelijke drempels.
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De communicatie moet daar duurzaam transparant bij aansluiten. Daar hoort de inzet 
van meerdere kanalen bij om de kans zo groot mogelijk te maken dat iemand de 
boodschap ook werkelijk onder ogen krijgt én begrijpt. Natuurlijk toetsen we regelmatig 
de bereikbaarheid en begrijpelijkheid. Noodzakelijk geachte veranderingen moeten 
z.s.m. worden doorgevoerd.

We hechten veel belang aan bestuurlijke transparantie en integere bestuurders.
Afgelopen periode heeft D66 zich daarom o.a. ingezet voor een openbaar subsidie-
register en het (openbaar) verantwoorden van tegenvallers.
D66 wil belangenverstrengeling te allen tijde voorkomen en is daar ook naar de eigen 
raadsleden zeer alert op.

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. D66 kiest daarbij voor opschalen en afschalen. Het heeft onze voorkeur dat 
lokale leefbaarheidsvraagstukken zoveel mogelijk door de kern zelf kunnen worden 
aangepakt. Grote regionale, strategische zaken moeten op het niveau van de gemeente 
Achterhoek worden opgepakt.

Klein maar krachtig college van B&W en ambtelijk apparaat
D66 steunt een efficiënt werkend ambtelijk apparaat. Investeren in de kwaliteit van 
de medewerkers vinden we van groot belang. D66 vindt dat de raad een kerntaken 
discussie moet houden als onderdeel van de coalitievorming. Centrale vraag daarbij 
is: wat is de primaire taak van de gemeente. Als er taken zijn die door inwoners zelf 
kunnen worden uitgevoerd: wat hebben zij hiervoor nodig?

Goed en kwalitatief onderwijs
Goede huisvesting is een basis voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. D66 vindt 
daarom dat de gemeente moet blijven investeren in onderwijshuisvesting, bijvoorbeeld 
voor de basisscholen in Gendringen.
Verder moet in overleg met het onderwijsveld de mogelijkheden voor het nog verder 
verbeteren van het onderwijs worden bekeken. Indien hierbij taken zijn die de gemeente 
kan oppakken moet ze dat zeker doen.

Veilig en pestvrij
D66 heeft zich ingezet voor een veilig en pestvrij leefklimaat. Op school maar ook 
daarbuiten. Dit blijven we natuurlijk belangrijk vinden én volgen.
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Verbindingen binnen onderwijs
D66 wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg, om het 
ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, 
schulden en een instabiele thuissituatie te voorkomen. D66 wil inzetten op preventie.

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(re) 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.

De gemeente kan een actieve rol spelen in de profilering van de Achterhoek als 
zwaartepunt van de “maakindustrie”, binnen de contacten met Hogescholen en 
Universiteiten.
De Achterhoek kan als innovatieve proeftuin dienen, de gemeente stelt zich dan als 
ambassadeur op binnen de diverse opleidingen.
Studenten kunnen actief worden betrokken bij werkprojecten binnen de Achterhoek, 
leegstaande gebouwen kunnen als huisvesting dienen voor deze studenten.

Zorg en welzijn; iedereen doet mee Inclusieve samenleving
Wij geloven in een geleidelijke verandering naar een samenleving waarin iedereen 
meedoet, een inclusieve samenleving.
D66 wil dat de gemeente de relevante partijen die werken aan een betere 
volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt.
D66 wil actief zoeken naar innovatieve samenwerkingsvormen en financieringsvormen 
in het sociaal domein, zoals social impact bonds.
D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt 
op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten 
op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt 
daarop gebaseerd.

Voor D66 is leidend dat de toegang laagdrempelig dient te zijn en dichtbij georganiseerd, 
met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. Bij signalering 
van vragen mogen professionals daar proactief op afgaan.
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Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt 
zelfstandige professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel 
benodigde specialistische zorg.

Laat de professional zijn werk doen, maar geef hem dan ook mandaat om binnen de 
afgesproken kaders zijn werk te doen.

D66 wil dat de gemeente zich inzet om de participatie en zelfredzaamheid van mensen 
te vergroten.
D66 wil actief samenwerken met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt 
voorkomen. Hierbij is herkenning door de wijkteams van belang omdat veel mensen 
met schulden uit gêne zichzelf niet melden.

Ook voor het sociaal domein geldt voor D66 dat er anders gedacht moet worden. 
Voor D66 is het uitgangspunt dat iedereen de zorg moet krijgen die ze nodig hebben. 
De noodzakelijke kostenbeheersing moet daarbij komen van het vergroten van de 
efficiëntie via het vernieuwen van de werkwijzen en andere innovaties.

Gemeentefinanciën
De gemeentefinanciën zijn voor D66 aanleiding om te kijken naar innovatieve 
oplossingen.
Het afbouwen van de leningenportefeuille moet doorgaan tot een acceptabel niveau 
is bereikt. Het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare middelen ligt daarbij 
voor de hand. D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad 
en haar inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke 
presentatie van voornemens en resultaten: een voor iedereen begrijpelijke begroting 
en een leesbaar jaarverslag.
D66 vindt dat gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) kostendekkend 
moeten zijn.
De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dit betekent dat er op 
lange termijn structureel niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt. De algemene 
reserve dient zo mogelijk te worden verhoogd.
D66 wil dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt.
D66 steunt de instelling van een burgerbegrotingsforum en wil dat de gemeente hiermee 
gaat experimenteren. En burgerbegrotingsforum geeft burgers het recht mee te denken 
in de keuzes en prioriteiten die gesteld moeten worden bij bijvoorbeeld de verbouw 
of aankoop van gebouwen. D66 is ook voor de instelling van andere vormen van 
inwonersparticipatie, het instellen van een gemeentelijke SER (Sociaal Economische 
Raad die adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal economisch beleid) 
en het vergroten van de mogelijkheden van zelfbestuur van de verschillende kernen.
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Openbaar huishoudboekje
D66 is voor een onafhankelijke rekenkamer. 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.
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 effectiviteit en 
doelmatigheid. D66 wil geen onverantwoorde investeringen, waardoor aangegane 
verplichtingen worden doorgeschoven naar de toekomst.
Naast een sterk verbeterde interne beheersing wil D66 een beter contractmanagement: 
is hetgeen wat geleverd wordt ook daadwerkelijk hetgeen wat is afgesproken? 
Uitgaven dienen, vooraf voorzien te zijn te zijn van parameters, zodat doelmatigheid 
én effectiviteit van de uitgaven kan worden gevolgd. Controle van uitgaven en facturen 
moet zo worden ingericht dat met een beperkte inzet een maximaal resultaat aan 
het beperken van de risico’s wordt bereikt. De cultuur en de daaraan ten grondslag 
liggende normen en waarden moet zo zijn dat iedere medewerker die op zijn niveau 
afgestemde verantwoordelijkheid durft te dragen.

Ondernemerschap, innovatie & werkgelegenheid
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.

Innoverende bedrijven
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 blijven 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 wil dit verder uitbreiden.

Achterhoek R&D regio
Daarbij moet wat D66 betreft met nadruk worden gekeken naar de mogelijkheden en 
kansen die de unieke ligging van de Achterhoek tussen de drie top universiteiten WUR, 
UTwente en Radboud bieden. Het optimaliseren van het vestigingsklimaat is hierbij van 
groot belang.
De gemeente moet ook de eigen procedures en processen innoveren. Uitgangspunt 
moet zijn deze zo kort mogelijk te maken, zodat het bedrijfsleven zo snel mogelijk aan 
de slag kan met haar activiteiten.
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Agrarisch ondernemen
D66 vraagt in het bijzonder aandacht voor de agrarische ondernemers
Het aantal agrarische ondernemers zal in de komende jaren verder afnemen.
Deze ondernemers staan onder druk, ervaren het boerenbestaan zwaar, er komt 
steeds meer psychische en financiële nood voor. D66 is voor het instellen van 
een ombudsman voor de agrarisch sector. In andere gemeenten zijn hier al goede 
ervaringen mee opgedaan. Daarnaast wil D66 zoeken naar financiële mogelijkheden 
voor lastenverlaging.

Oog voor lokale ondernemers
D66 wil meer ruimte door minder regels en investeren in andere stimulerende 
maatregelen. Daarnaast wil D66 experimenteren met regelluwe zones. Anderzijds 
moet de gemeente waken voor oneerlijke concurrentie.

D66 is kritisch op de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen.
D66 ziet functievermenging (‘blurring’) als een kans om mensen naar winkelstraten en 
culturele instellingen te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

Werkgelegenheid stimuleren
De gemeente moet als ambassadeur optreden naar buiten toe, als het gaat om het 
aantrekkelijk maken van de Achterhoek als werkgemeente. Daartoe moet ze onder 
andere op de hoogte zijn van de bestaande bedrijven, en de vraag die zij hebben naar 
werknemers.
D66 vindt verder dat de gemeente actief moet inzetten op het vestigen van bedrijven 
van buiten de regio op haar bedrijventerreinen. Voor het zo goed mogelijk afstemmen 
van de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moet de gemeente in overleg met het 
UWV en andere relevante organisaties zo nodig een actieprogramma opstellen en 
uitvoeren.
Samen met het UWV kan de gemeente kijken naar het aantrekken van personeel of 
omscholen van werkzoekenden.

Duurzaamheid, natuur en milieu
Bij het woord duurzaamheid wordt vaak alleen aan energie en klimaat gedacht. 
Duurzaamheid is echter ook op veel andere beleidsterreinen van belang en moet daar 
als uitgangspunt nadrukkelijk meegenomen worden.

Energie en klimaat
D66 staat pal achter de groene energie en klimaatdoelstellingen uit het beleid van 
de gemeente. Omdat we achterblijven moet volgens D66 een actieplan komen met 
concrete meetpunten voor het realiseren van de klimaat en energiedoelstellingen 
in 2030. Voor het bereiken ervan is nog een forse inspanning nodig. De groenste 
energie is de energie die niet verbruikt wordt. De bouwverordeningen zorgen ervoor 
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Andere beleidsterreinen
Duurzaamheid van beleid is voor D66 een belangrijk uitgangspunt. Bij het opstellen 
van nieuw beleid is dit dan ook een standaard uitgangspunt. Daarnaast zet D66 
bijvoorbeeld in op een aantal concrete zaken, zoals:
• Het realiseren van instrumenten zoals blijversleningen om het levensloop bestendig 
maken van bestaande woningen te stimuleren. Het streven is dat de helft van de 
woningen in de gemeente per 2025 levensloop bestendig is
• Het realiseren van een duurzaam beleid voor het onderhoud en het verder versterken 
van de landschaps- en natuurwaarden in de gemeente.
• Het stimuleren van duurzaam toerisme
• Het faciliteren en stimuleren van het gebruik van klimaatneutrale voertuigen door 
middel van een net van laadpalen en andere stimulerende maatregelen.

Wonen, werken en leven
D66 vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar onze regio.
Er wordt vaak gezegd dat dit een krimpregio is, is dat ook zo?
En als dat inderdaad zo is, wat zijn dan de gevolgen?
De gemeente zal een aantrekkelijke woonomgeving moeten worden, gekeken vanuit de 
bestaande mogelijkheden. Wij denken aan generatiewoningen, het makkelijker wijzigen 
van bestemmingsplannen en het anders besteden van agrarische woonbestemmingen.
De gemeente moet meer investeren in kwaliteit van wonen, vanuit de vraag van de 
burger.

Afspraken met Wonion
Het is voor de leefbaarheid in de gemeente van groot belang dat er sprake is van 
intensieve afstemming tussen de gemeente en wooncorporatie Wonion. De gemeente 
moet daarbij tijdig een goede woonvisie presenteren, zodat bindende beleidsuitspraken 
en een goede prestatieovereenkomst met Wonion en de huurders kan worden gemaakt.

Passief grondbeleid
Strategische uitzonderingen daargelaten vindt D66 dat eerst de bestaande terreinen 
ontwikkeld moeten zijn voordat nieuwe aankopen worden overwogen. Voor de 
post “strategische aankopen” krijgt het College wat D66 betreft niet langer het 
aankoopmandaat.

Leegstand
D66 vindt dat de gemeente een taak heeft in het herbestemmen van leegstaande 
panden. Geen nieuwbouw, wanneer er leegstand is. Buiten de hokjes denken en 
nieuwe woonvormen voor ouderen én jongeren.
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De wijk, de eigen leefomgeving
D66 wil stenen wijken groener maken. Groen in de wijk zorgt ervoor dat mensen, in 
het bijzonder ouderen, meer bewegen. Bovendien stimuleert groen dat mensen elkaar 
ontmoeten.
D66 wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over hoe het budget voor hun wijk wordt 
besteed. Het is een taak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat veel wijkbewoners 
van deze inspraakmogelijkheid gebruik maken.

Als burgers zelf in staat zijn om de (groen) omgeving te onderhouden, dan moet de 
gemeente dat faciliteren en financieren.

Verkeer en mobiliteit
D66 stelt dat er veilige fietsroutes moeten komen voor scholieren vanuit de diverse 
dorpen en dorpskernen naar de scholengemeenschappen.
Bereikbaarheid binnen de gemeente is belangrijk voor iedereen. Daar waar het OV 
tekort schiet zal de gemeente naar een oplossing moeten zoeken.
D66 is voor het aanleggen van het dubbelspoor tussen Doetinchem en Zevenaar. 
Daarnaast geeft Emmerich als ICE-station kansen. Daar zet D66 zich voor in.

Er is de afgelopen jaren flink bezuinigt op het sneeuwvrij houden van wegen.
Dit mag nooit ten koste gaan van veiligheid en bereikbaarheid.

Veiligheid en handhaving
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 de burgers betrokken moeten worden bij het opstellen van regionale 
veiligheidsprioriteiten. Periodiek moet gekeken worden wat er is gebeurd en of en hoe 
dit bijdraagt aan ieders veiligheidsgevoel. Wat D66 betreft maakt betere handhaving 
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D66 wil een actief beleid, dat zich richt op een effectieve ondersteuning van 
probleemgezinnen en -buurten en op het bestrijden van huiselijk geweld.

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 verdraagzaam¬heid 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.

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.

D66 moedigt musea, theaters, bibliotheken en andere culturele instellingen aan om 
nieuwe manieren te zoeken om een groter of diverser publiek aan te spreken.
We willen dat instellingen die subsidie voor kunst en cultuur ontvangen een deel van 
het budget in zetten op cultuureducatie.
We willen regionale afstemming van het culturele aanbod in de regio met als doel een 
goede spreiding van aanbod in plaats en tijd. De wijze waarop afstemming plaats vindt 
is een verantwoordelijkheid van de organisatoren.

D66 wil dat gesubsidieerde instellingen cultureel ondernemerschap ontwikkelen. Dat 
betekent niet dat alle instellingen per se commercieel succesvol moeten zijn.
Het belang van de vrijwilliger mag nimmer onderschat worden en we zullen daar consequent 
de aandacht op vestigen. We willen burgers stimuleren als vrijwilliger of bestuurder 
actief te zijn. Hiertoe subsidiëren we scholingen en aansprakelijkheidsverzekeringen 
voor vrijwilligers.
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om ook samen met de muziekschool na te gaan hoe het muziekonderwijs aan de 
jeugd verder kan worden afgestemd en geoptimaliseerd.

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 mag nooit 
een probleem zijn, zeker niet voor onze jeugd. Een goed transparant meedoenbeleid 
draagt hieraan bij.

Hart voor verenigingen en 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.

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 onnodige overlast 
bezorgen.
Een goede afweging moet per evenement gemaakt worden.

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.
D66 vindt het wel belangrijk dat er regelgeving en toezicht komt voor kampeerplekken in 
de directe leefomgeving van de bewoner, en de diverse bed& breakfast voorzieningen. 
Te denken valt aan brandveiligheid, hygiene ed.
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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.

D66 krijgt het voor elkaar
STEM D66 Oude IJsselstreek!
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Steunt u onze standpunten over de 

gemeente Oude IJsselstreek? Stem dan 

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. 

Dit kan ook persoonlijk door contact met 

onze lijsttrekker Hayo Canter Cremers, 

telefoonnummer 06 – 23246963.

Vanaf 1 januari 2018 staat het 

verkiezingsprogramma van D66 Oude 

IJsselstreek op

http://oude-i jsselstreek.d66.nl .Wi j 

nodigen u van harte uit uw suggesties of 

aanvullende standpunten in te brengen.

http://oude-ijsselstreek.d66.nl

@D66OIJ
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