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Voorwoord 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw 

leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in 

uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 

19 maart; stemmen op D66.” 

 

De gemeente wordt belangrijker, uw stem 

dus ook 

Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. 

Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af 

of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u 

er graag van dat u juist bij deze 

gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten 

horen. 

   

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is 

lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester 

heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag 

moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor 

mensen in hun dagelijks leven, in hun directe 

omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat 

iedereen meepraat en meebeslist over de plannen 

die ons raken. Dat is een democratisch recht én, 

vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in 

ieder geval de beste garantie voor politiek waarin 

de mens centraal staat. 

   

Dat is belangrijk, want er moeten indringende 

keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas 

van uw kind komend jaar? Werken 

beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven 

samen tegen jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg 

en ondersteuning van ouderen en gehandicapten 

op maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk 

de leegstand aan van achterhaalde 

industrieterreinen en niet gebruikte 

beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente 

ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op 

hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 

over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt 

een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u 

ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. 

Dat begint met stemmen; stemmen op D66. 

   

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op 

vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 

Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker 

en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet 

alleen in voor onszelf, maar ook voor onze 

naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en 

onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 

op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via 

het onderwijs. Met een overheid die steunt, 

randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. 

D66 weet zeker dat de kracht van mensen 

onderling de belangrijkste maatschappelijke 

motor is. Wij vertrouwen op die kracht van 

mensen, individueel en samen. 

   

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we 

zijn duidelijk over wat we willen, we denken in 

mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en 

niet bij de regels en houden altijd het oog op de 

toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook 

dat we hard moeten werken om onze idealen te 

verwezenlijken. 

   

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 

slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat 

u er, samen met D66, voor zorgen dat uw 

gemeente de handschoen oppakt? U kunt het 

verschil maken. Zeker hier in het Vechtdal, in uw 

eigen omgeving! 

   

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem 

D66! 

   

Alexander Pechtold 
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Lokale punten Dalfsen 

1. Meer burgerparticipatie, ook bij 

bezuinigingsvoorstellen. 

2. Eerst uitgaven beperken, als laatste 

eventueel lasten verzwaren. 

3. Toeristenbelasting zo laag mogelijk 

houden. 

4. Voorstander van alternatieve 

energievoorzieningen zoals zonnepanelen 

en windmolens. Eventuele nieuwe 

windturbines plaatsen bij de bestaande, 

en pas na overleg met de omwonenden. 

5. In elke kern moet een 

bibliotheekvoorziening behouden blijven. 

6. Oud papier inzamelen bij de scholen en 

verenigingen laten. 

7. Het nultarief bij de lediging van GFT-

containers behouden. 

8. Gescheiden afvalinzameling en -

verwerking stimuleren. 

9. Aandacht blijven vragen voor de 

veiligheid op de parallelwegen van de 

nieuwe N340. 

10. Dalfsen blijft zelfstandig, maar als een 

fusie noodzakelijk is dan gaat onze 

voorkeur uit naar een gemeente Vechtdal 

samen met Ommen en Hardenberg. 

11. Grondpolitiek aanpassen aan de nieuwe 

economische realiteit. Als het nodig is 

worden verliezen op lopende exploitaties 

bij voorrang genomen. 

12. Het gebruik van schoolgebouwen buiten 

schooltijd bevorderen, bijvoorbeeld voor 

sport, cultuur of buitenschoolse opvang. 

13. De oprichting van de Nationale Politie 

mag niet ten koste gaan van de wijkagent, 

diens bereikbaarheid of diens 

verbondenheid met het dorp of de kern. 

14. Bij leegstand liever transformatie van de 

bestaande bouw dan eventuele 

nieuwbouw; transformatie is goed voor 

de leefbaarheid en vaak ook veel 

duurzamer. 

 

15. Initiatieven van mensen onderling die 

passen binnen het gemeentebeleid moet 

de gemeente zoveel mogelijk faciliteren 

en open tegemoet treden. 

16. Overal in de gemeente goed 

basisonderwijs. Als scholen te klein 

worden, zou een fusie overwogen kunnen 

worden, ook tussen openbare en 

bijzondere scholen. 

17. Een toekomstperspectief voor 

landbouwbedrijven kan zijn om zich te 

specialiseren in duurzame en 

diervriendelijke producten met lagere 

maatschappelijke kosten voor milieu en 

volksgezondheid. Ontwikkelingen en 

innovaties op dit gebied verdienen onze 

steun. 

18. Het stimuleren van Vechtdalproducten 

creëert kansen voor de regio tot ver daar 

buiten. 

19. Zorg moet in de buurt van de mensen 

georganiseerd worden, de wijkverpleging 

speelt hierin een belangrijke rol. 

20. Het komt het welzijn van ouderen ten 

goede als zij zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen. De gemeente 

helpt, indien noodzakelijk, met 

huishoudelijke ondersteuning. 

 



Verkiezingsprogramma D66 Vechtdal 2014/2018 

 

6 

Lokale punten Hardenberg 

1. D66 betrekt burgers en organisaties bij 

beleidsontwikkeling en -evaluatie. 

Initiatieven vanuit de maatschappij 

worden opgenomen in de agenda.  

2. Mensen op de arbeidsmarkt worden 

gestimuleerd om te (blijven) werken. De 

gemeente helpt hen die niet of minder 

goed kunnen werken, ook door anderen 

te stimuleren zorg voor elkaar te hebben. 

3. D66 stimuleert verdergaande 

samenwerking op facilitair- en 

bestuurlijk niveau, waardoor middelen 

doelmatiger ingezet worden.  

4. D66 beschermt en koestert de kleine 

kernen. Juist in de kleine kernen ligt de 

kracht van Hardenberg. 

5. De gemeente zet belastinggeld 

doelgericht en doelmatig in, gaat integer 

om met deze verantwoordelijkheid en 

houdt zich aan de regels. D66 wil dat er 

op transparante wijze verantwoording 

afgelegd wordt.  

6. D66 erkent dat er grenzen zijn aan wat de 

overheid kan doen. Mensen hebben 

daarom, binnen hun eigen 

mogelijkheden, ook een eigen 

verantwoordelijkheid waar het gaat om 

de zorg voor hun veiligheid. Dit laat 

onverlet de zorg en verantwoording die 

de gemeente heeft voor de openbare orde 

en veiligheid.  

7. Zorg gaat uit van de cliëntvraag. Onze 

aandacht gaat uit naar de mensen die 

zorg nodig hebben, (mantel) zorgers en 

professionals.  

8. Jongeren krijgen de kans zich in 

Hardenberg te ontwikkelen. Zij krijgen 

een stem in hoe dat moet. 

9. Scholen krijgen meer zeggenschap in het 

beheer van hun gebouwen, de wijze 

waarop ze samenwerken en welke taken 

zij aankunnen.  

10. Waar nieuwbouw nodig en/of mogelijk 

is, gaan meerdere scholen samen in een 

multifunctioneel gebouw. Daarbinnen 

worden zij gestimuleerd om ook meer 

samen te werken op het gebied van ICT, 

onderhoud en beheer. 

11. D66 vindt sportbeoefening belangrijk en 

zet daarom in op toegankelijkheid van de 

sport voor iedereen.  

 

12. D66 vindt dat er balans moet zijn in de 

verstrekking van subsidies aan sport, 

kunst en cultuur.  

13. Wij zoeken nieuwe oplossingen voor een 

meer duurzame veeteelt en landbouw in 

Hardenberg. Die oplossingen vinden wij 

samen met boeren, wetenschappers en 

inwoners. 

14. De stappen naar meer duurzaam 

energiegebruik in Hardenberg vindt D66 

nog niet groot genoeg. Wij willen, door 

betere samenwerking met ondernemers, 

sneller naar 20% duurzame energie.  

15. Hardenberg moet een aantrekkelijke 

woon-werkgemeente zijn. Voorzieningen 

moeten door de hele gemeente goed 

bereikbaar zijn, ook voor hen die niet 

over eigen vervoer kunnen beschikken. 
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Lokale punten Ommen 

1. Per 1 januari 2015 is de gemeente het 

voorportaal voor alle taken van de 

overheid. 60% van de dienstverlening 

kan digitaal worden afgehandeld. 

 

2. In de drie decentralisaties (jeugdzorg, 

WMO en Participatiewet) wordt 

structureel van feedback van de 

gebruikers uitgegaan. Deze feedback 

speelt een rol in de contractering van de 

aanbieders waar de gemeente mee in zee 

gaat. 

 

3. Het PGB blijft een rol houden in de 

nieuwe WMO na 2015. D66 wil niet 

bezuinigen op gemeentelijke taken die 

door vrijwilligers of 

vrijwilligersinstanties worden uitgevoerd. 

Voorbeelden hiervan zijn 

Vluchtelingenwerk, buurtbussen en 

mantelzorg. D66 vindt dat de gemeente 

op haar aan vrijwilligers uitbestede 

zorgplicht niet mag bezuinigen, maar de 

vrijwilligers en gebruikers goed moet 

blijven faciliteren. 

4. De gemeente Ommen heeft door middel 

van de citymanager actieve bemoeienis 

met het waarborgen van een 

aantrekkelijk centrum. De kwaliteit van 

de voorzieningen voor inwoner en 

recreant staat daarbij voorop. 

 

5. De gemeente streeft naar een 

vergroening van de gemeente door 

middel van het bevorderen van lokale 

energieopwekking. Bij de nieuwbouw van 

woningen wordt de nul-energiewoning 

het uitgangspunt. 

 

6. D66 wil dat het centrum, de Westflank, 

Haven West en Haven Oost uiterst 

voortvarend worden ontwikkeld. Ommen 

Oost heeft minder haast dan de 

inbreidingen. D66 wil ook met veel spoed 

de schop in de grond voor woningbouw 

voor starters. 

 

7. D66 is voorstander van een kindplein en 

ziet dit als een kwaliteitsimpuls voor het 

onderwijs en bijbehorende 

voorzieningen. 

 

8. De tweedeling in raadsvergaderingen en 

commissievergaderingen of technische 

vergaderingen is bedoeld om 

de besluitvorming te structureren. 

Raadsvergaderingen zijn bij uitstek de 

gelegenheid om de politieke discussie aan 

te gaan en besluiten te nemen. 

Inhoudelijke discussies kunnen beter 

worden gehouden in de 

raadscommissievergadering, eventueel 

ondersteund door informatieve 

technische (achtergrond) bijeenkomsten 

met beleidsambtenaren. D66 wil dat deze 

vergaderdiscipline strikt gehandhaafd 

wordt. 

 

9. Ommen heeft nog een knelpunt met de 

verkeersafwikkeling vanuit het zuiden 

van de Vecht. Dat knelpunt wordt de 

komende raadsperiode een belangrijke 

prioriteit, waarbij handhaving van de 

oorspronkelijke doelstelling van een 

verkeersarme markt gewaarborgd moet 

blijven. 

 

10. Theater en bibliotheek horen eigenlijk in 

het centrum. De huidige locatie van het 

multifunctioneel centrum is, bijvoorbeeld 

door herontwikkeling, goed geschikt te 

maken voor een kindplein. 

 

11. De gemeente gaat het verkeersbeleid 

rondom het centrum actief handhaven. 

Dat betekent handhaving van het verbod 

voor vrachtwagens op specifieke wegen, 

handhaving van het parkeerverbod in de 

binnenstad en handhaving van de 30 km 

zones, die dan wel zo spoedig mogelijk 

ook als zodanig verkeerstechnisch 

moeten worden ingericht.  

 

12. In de woningbouwopgave van de 

gemeente Ommen wordt voorrang 

gegeven aan sociale woningbouw en 

levensloopbestendig bouwen. 

 

13. De gemeente streeft naar een goede 

samenhang tussen de eerste (1,5de) lijns 

zorg en de WMO 

wijk/dorpsvoorzieningen. De 

huisarts/wijkverpleegkundige en de 

integraal sociaal werker vormen de spil 

van de wijk- / dorpskerngerichte aanpak 

van de gemeente. 
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14. Ommen ondersteunt actief initiatieven 

van inwoners en ondernemers die passen 

in het beleid van de gemeente. 

 

15. Voor knelpunten in de aanleg van de 

N340/N34 heeft de gemeente veel 

aandacht. D66 wil dat er voortdurend 

aandacht is voor de verkeersveiligheid en 

de doorstroming en dat er één 

aanspreekpunt is bij de gemeente voor 

burgers met knelpunten. 

 

16. D66 wil dat het college bestaat uit 1 ft 

burgemeester en 2 ft wethouders, die 

boven de partijen staan en gezamenlijk 

alle collegetaken uitvoeren. De 

burgemeester neemt daarbij de niet-

politieke taken voor zijn rekening. 
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Bestuur & Burger 

Inleiding 

D66 werkt aan een wereld waarin de mens 

centraal staat. Vrije mensen die niet beperkt 

moeten worden door starre systemen, strikte 

regels of ontoereikende stempels en vooroordelen. 

Vrij om te denken en te doen. Mensen die initiatief 

nemen, geven vorm aan hun eigen leven en dat 

van dierbaren en daarmee aan onze samenleving. 

Daarvoor bieden wij maximale ruimte. Ruimte en 

kansen om het beste uit jezelf en anderen te halen. 

Daar de vruchten van te plukken en die met 

anderen te delen. In onze wereld staan mensen 

niet alleen. Een mens is geen eiland. Wij zoeken 

elkaar op, hebben elkaar nodig. Onderling 

verbonden, in vertrouwen, met zorg en 

verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze 

omgeving en onze gezamenlijke toekomst. Wie 

struikelt wordt op de been geholpen en 

aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan. Dat 

is liberaal, dat is sociaal. 

In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete 

oplossingen voor vraagstukken die nu spelen. 

Maar de dagelijkse praktijk is veel gevarieerder 

dan wij nu kunnen voorspellen. Daar zijn 

ongetwijfeld vraagstukken bij die in dit 

programma beperkt of zelfs geheel niet aan de 

orde komen. Daarom zijn onze uitgangspunten en 

ideeën vertaald in vijf 'richtingwijzers' 1. 

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en 

ontwikkeling van mensen. 

2. Denk en handel internationaal. 

Samenlevingen zijn op steeds meer 

verschillende manieren met elkaar 

verbonden. Wij staan open voor de 

gehele wereld en sluiten niemand uit. 

3. Beloon prestatie en deel de welvaart. 

Mensen zijn niet gelijk, wél 

gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend 

en wij willen dat de overheid ruimte laat 

voor die verschillen. 

4. Streef naar een duurzame en 

harmonieuze samenleving. 

Wij willen de wereld om ons heen 

tegemoet treden met respect en 

mededogen. 

                                  
1 http://site.d66.nl/d66nl/item/richtingwijzers 

5. Koester de grondrechten en gedeelde 

waarden. 

De fundamentele waarden van onze 

samenleving zijn vrijheid voor en 

gelijkwaardigheid van ieder mens, 

ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 

geaardheid, gerichtheid of herkomst. 

 

Bestuur 

Inwoners en ondernemers van het Vechtdal 

verdienen een goed bestuur en een helder 

toekomstperspectief. Waar mogelijk werken 

buurgemeenten intensief samen om de belangen 

van de bewoners van het Vechtdal te behartigen. 

De gemeenten stellen zich op als assertieve 

netwerkspelers. In de Raadsperiode 2014-2018 

komt er wat D66 betreft een gemeenschappelijk 

visiedocument op het Vechtdal van de drie 

gemeenten. Kern van het document dient te zijn 

een breed gedragen visie op economische 

bedrijvigheid, zoals aandacht voor 

toerisme/recreatie, agrarische sector, 

(maak)industrie en zakelijke dienstverlening, op 

infrastructuur en landschappelijke inrichting, en 

op duurzaamheid en zorg voor de inwoners.  

D66 wil burgers betrekken bij het tot stand komen 

van plannen. Verder vindt D66 dat colleges en 

gemeenteraden initiatieven van burgers en 

ondernemers moeten bevorderen en deze mee 

moeten nemen in de planvorming. Daarnaast 

loopt het Rijksinitiatief om de communicatie met 

de overheid digitaal te laten verlopen 2. D66 wil 

dat de gemeenten in het Vechtdal voortvarend 

werken aan het uitvoeren van dit beleid en vraagt 

nadrukkelijk aandacht voor de toegankelijkheid 

van de digitale communicatie voor burgers. 

Volgens D66 moeten in 2015 de gemeentelijke 

websites en overige communicatie voldoen aan de 

formele webrichtlijnen. Per medio 2015 kunnen 

burgers en ondernemers, indien zij dat wensen, al 

hun communicatie met de gemeenten digitaal 

afhandelen. Dus niet verplicht en met 

uitzondering van die handelingen waarbij formele 

identificatie in persoon noodzakelijk is. 

 

                                  
2 Zie http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/e-

overheid/over-i-nup en 

http://tweakers.net/nieuws/89289/minister-in-2017-

alleen-digitaal-overheidscontact-met-burgers-en-

bedrijven.html  
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D66 wil een actieve aanpak door de gemeente van 

regeldruk; één loket voor bedrijven, de keuze voor 

controle achteraf in plaats van een stortvloed aan 

regulering vooraf en het zelf kiezen door de 

ondernemer bij tegengestelde regels. De gemeente 

wijst een "regelwaakhond" aan die de 

mogelijkheden om regeldruk te beperken in kaart 

brengt en die nieuwe regelgeving toetst op 

onnodige belasting. 

 

Belangrijke hervormingen in 

het sociale domein 

Deze verkiezingen vinden plaats in een context 

waarin per 2015 veel nieuwe 

verantwoordelijkheden op de gemeenten afkomen. 

Veel taken op de terreinen van de langdurige zorg, 

de jeugdzorg en verantwoordelijkheid voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

worden van het Rijk en Provincies naar de 

gemeenten overgeheveld. Dit vormt een grote 

uitdaging. Maar het biedt ook kansen om de zorg 

beter te maken, door meer maatwerk, minder 

bureaucratie en nieuwe manieren van het invullen 

van deze taken op lokaal niveau. 

Door deze nieuwe taken veranderen de 

verhoudingen binnen de gemeentefinanciën, en 

wel zodanig dat het sociale domein al gauw 30% of 

meer van de begroting beslaat. Volgens D66 vraagt 

dit in ieder geval een versterking van de 

gemeentelijke controlecyclus. Daarnaast zal D66 

in de gemeenteraad sneller en met versterkte 

aandacht de ontwikkeling van de uitgaven in het 

sociale domein gaan volgen.  

De bezuinigingen die de rijksoverheid voor ogen 

staan bij de overheveling van de taken naar de 

gemeenten, zullen voor de inwoners het meest 

voelbaar zijn. D66 wil dat de gemeenten absoluut 

transparant zijn over hoe de maatregelen worden 

uitgewerkt en wil inwoners zoveel mogelijk 

betrekken bij de principiële keuzes die daarbij 

gemaakt worden. Samenwerking binnen de regio 

is daarbij een basisvoorwaarde. 

Bovengemeentelijke samenwerking mag er echter 

niet toe leiden dat straks niemand meer 

aanspreekbaar is. Het moet wat D66 betreft altijd 

volstrekt duidelijk zijn wie waarvoor 

verantwoordelijk is en door de Gemeenteraad 

aangesproken kan worden: geen verstoppertje 

spelen in samenwerkingsverbanden. Daarnaast 

dient de positie en inspraak van cliënten en direct 

betrokkenen via cliëntenraden te zijn 

gewaarborgd. 

 

Financiën  

Alle gemeenten in het Vechtdal hebben de 

maatschappelijke opgave de taken voor hun 

burgers zo effectief en efficiënt mogelijk uit te 

voeren. Voor D66 is een evenwichtige 

gemeentebegroting het uitgangspunt. D66 is 

voorstander van het beperkt verhogen van de 

tarieven. Hooguit wordt inflatiecorrectie 

toegepast, maar beslist geen extra verhoging ter 

dekking van tekorten in de begroting. Als 

tariefstijgingen noodzakelijk zijn dan worden die 

zo transparant mogelijk richting burgers 

gecommuniceerd.  

Bij bezuinigingen wordt eerst gekeken naar de 

uitgaven en naar mogelijkheden om te snoeien in 

bestaand beleid. Veel te vaak komen er alleen 

maar nieuwe beleidsmaatregelen bij en gaat er 

niets van het oude beleid af. Dat verhoogt feitelijk 

alleen maar de uitgaven.  Structurele overschotten 

op begrotingsposten worden niet gebruikt voor 

tekorten op andere terreinen.  

Grondpolitiek is in het verleden teveel verworden 

tot speculatie ten behoeve van de 

gemeentebegroting. Nu de woningmarkt op slot 

zit, is de negatieve kant van deze speculatie zeer 

tastbaar geworden. D66 wil dat grondpolitiek niet 

meer gebruikt zal worden ter aanvulling van de 

lopende rekening. Als het nodig is, worden 

verliezen op lopende exploitaties bij voorrang 

genomen. 

Van benoemde reserves en voorzieningen wordt 

de hoogte stelselmatig afgestemd op het doel 

waarvoor zij zijn ingesteld. D66 wil naar één 

risicoreserve: de algemene reserve.  

Veel gemeentelijke uitvoeringstaken zijn niet 

uniek voor één van de gemeenten. Verregaande 

samenwerking in de uitvoering leidt tot 

kostenbesparingen. D66 wil dat Dalfsen, 

Hardenberg en Ommen met elkaar, of in 

samenwerking met omliggende gemeenten, 

kostenbesparingen realiseren in de uitvoering van 

gemeentelijk taken. Te denken valt aan allerlei 

ondersteunende processen maar ook aan het 

uitwisselen van specialisten uit het gemeentelijk 

apparaat met specifieke kennis. Bij bezuinigingen 

wil D66 ook dat de gemeente eerst expliciet 

uitspreekt wat haar kerntaken zijn (bijvoorbeeld 

openbare ruimte, mobiliteit, uitvoering bijstand). 

Activiteiten die niet tot de kerntaken behoren, 

komen als eerste in aanmerking voor 

bezuinigingen. Aan de uitvoering kan 

gemeenschappelijk vorm worden gegeven. D66 wil 
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dat bij de uitvoering lokale ondernemers 

betrokken worden.  

D66 is voorstander van grensoverschrijdende 

samenwerking op economisch gebied. Samen 

verbindingen aangaan is goed voor de 

samenwerking van de gemeenten in de regio en 

levert meer kans op bij subsidieaanvragen bij de 

Europese Commissie, zeker als de regio ook nog 

eens internationaal is samengesteld. D66 zal in de 

raad oproepen tot samenwerken met grensregio’s 

en gemeentes om grensoverschrijdend 

werknemers en werkgevers samen te brengen. 

 

Economische zaken 

D66 staat voor een duurzaam economisch beleid. 

De balans tussen people, planet en profit is 

evident. Voor D66 is het delen van de welvaart een 

vanzelfsprekendheid. Daarbij is het streven naar 

economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk 

burgers een belangrijk uitgangspunt. D66 kiest 

voor het versterken van de economie met een 

accent op kennis, innovatie en creatief 

ondernemerschap.  

 

De gemeente moet de lokale economische 

structuur versterken, bijvoorbeeld door het 

stimuleren en faciliteren van startende 

ondernemers. Een sterk MKB is van wezenlijk 

belang voor de economische ontwikkeling van het 

Vechtdal. Het gemeentelijk beleid kan hier aan 

bijdragen door bijvoorbeeld nadrukkelijk 

aanbestedingen open te stellen voor het MKB en 

ZZP’ers. Ook investeren in de relatie met 

onderwijsinstellingen is in dit verband 

noodzakelijk. 

Op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs 

hecht D66 veel waarde aan het investeren in 

jongeren. Het verlengen van de schoolloopbaan is 

een manier om jongeren aan de slag te krijgen. 

Ook het aanbieden van stages en het uitbreiden 

van leer-/werkbanen is een middel tegen 

jeugdwerkeloosheid.  

Veel agrarische ondernemers zoeken naar 

verbindingen tussen agrarische productie en 

bijvoorbeeld recreatie, zorg of educatie. De 

gemeente stimuleert dit in samenwerking met de 

onderwijsinstellingen in de regio. 

Binnen het Vechtdal is de aanwezigheid van een 

gezond MKB van groot belang. Ook draagt het 

groeiend aantal ZZP’ers bij aan de economische 

ontwikkeling van de regio. D66 streeft naar een 

goed ondernemersklimaat, met minder regeldruk 

en stimulering van innovatie en samenwerking. 

 

D66 staat voor het stimuleren van innovatieve 

processen bij bedrijven en het versterken van 

kennistechnologie. Zo moet ook het toeristisch 

ondernemerschap worden versterkt . Recreatie en 

toerisme zijn uitdrukkelijk gekoppeld aan de 

lokale economie. Natuur, cultuur en toerisme 

bevorderen de werkgelegenheid. De communicatie 

rondom het merk Vechtdal moet worden versterkt 

en uitgedragen door lokale bureaus voor toerisme. 

D66 zoekt de verbinding op tussen bestaand 

cultureel aanbod en het ontwikkelen van nieuwe 

toeristische activiteiten. 

D66 is van mening dat de opwekking van 

duurzame energie naar de toekomst met kracht 

moet worden gestimuleerd. Daarbij is een 

passende infrastructuur nodig. 

 

Veiligheid & Handhaving 

Voor de veiligheid is samenwerking tussen 

hulpdiensten, andere organisaties en burgers erg 

belangrijk. D66 stimuleert die samenwerking. In 

eerste instantie zijn inwoners, bedrijven en 

instellingen zelf verantwoordelijk voor de 

veiligheid. De rol van de overheid verschuift van 

het direct verlenen van hulp naar een 

ondersteunende rol. De inzet van burgers is 

waardevol bij calamiteiten en moet worden 

gestimuleerd en ondersteund met informatie, 

technische ondersteuning en vakmanschap op het 

gebied van preventie. 

De politie blijft zichtbaar, vooral in de 

buitengebieden. Handhaving van de openbare 

orde is en blijft een belangrijke taak. De politie 

heeft daarnaast een adviserende en opvoedende 

rol; bewoners moeten hierin ook zelf hun steentje 

bijdragen. Zo moeten ouders en buurtbewoners 

zich afvragen of jeugdketen, waarin op jonge 

leeftijd alcohol wordt gedronken, acceptabel zijn 

en of zij hier zelf sturend in kunnen optreden. 
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Zorg & Welzijn 

Zorg 

D66 vertrouwt op de kracht en de 

verantwoordelijkheid van mensen zelf. Zij moeten 

in staat worden gesteld zelf regie te voeren over 

het eigen leven en deelname aan het sociale en 

maatschappelijk verkeer. Dit geldt ook als er 

omstandigheden zijn waardoor dit bemoeilijkt 

wordt door ziekte, uitval of chronisch gebrek. 

Ieder mens heeft tenslotte recht op een respectvol 

en volwaardig bestaan. Daar waar eigen regie 

tekort schiet of de omgeving het laat afweten, kan 

de overheid bijspringen. De Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) voorziet in vormen van 

participatie, zonder verantwoordelijkheden over te 

nemen. Door dit op gemeentelijk niveau te 

organiseren, is de invloed en betrokkenheid bij de 

eigen burger het grootst. 

Een groot deel van de zorgkosten, die nu nog 

vanuit het landelijk AWBZ budget komen, zijn 

vanaf 2014 in toenemende mate voor rekening van 

de gemeente. Uiteindelijk zal ca. 30% van het 

totale gemeentelijk budget bestaan uit kosten voor 

zorg en welzijn. D66 wil dat de zorg in de buurt 

van mensen wordt georganiseerd. De 

wijkverpleging speelt hierin een belangrijke rol. 

De indicatie voor het bepalen van de juiste zorg is 

een zaak van zorgprofessionals. De 

gemeenteambtenaren regelen de financiële zaken. 

Functies die eerder nog onder de AWBZ vielen, 

zullen in de overgang naar de gemeenten, geen 

recht meer zijn maar een voorziening worden, die 

de gemeente kan toekennen als er geen andere 

mogelijkheden zoals mantelzorg door familie, 

vrienden of kennissen meer zijn. Voor mensen met 

een ernstige beperking en chronisch zieken blijft 

de AWBZ een recht als het aan D66 ligt. 

D66 constateert dat de diverse gemeenten zich wel 

bewust zijn van de op handen zijnde 

veranderingen, maar daar nog onvoldoende op 

zijn voorbereid. Op dit moment zijn er, afhankelijk 

van de plaatselijke situatie, veelal meer dan 60 

verschillende instanties die zich op een of andere 

wijze bezig houden met vormen van zorg, 

begeleiding, ondersteuning of 

belangenbehartiging. Al deze organisaties maken 

gebruik van overheidssubsidie. Binnenkort 

moeten de gemeenten gaan bepalen wie aanspraak 

op ondersteuning kan maken en welke 

organisaties daar tegen welke vergoeding een rol 

in spelen. 

D66 stelt dat door beter samen te werken betere 

zorg geboden kan worden voor minder geld. Wij 

willen zorg en ondersteuning beter op de 

cliëntvraag afstemmen. Organisaties die zorg 

bieden moeten de middelen efficiënter inzetten 

voor mensen die deze zorg en ondersteuning ook 

echt nodig hebben. En wie het zelf kan regelen, 

regelt het zelf. D66 denkt dat als je mensen zelf 

verantwoordelijk maakt, zij goed in staat zijn eigen 

afwegingen te maken, keuzes te bepalen en 

oplossingen te bedenken. Binnen het huidige 

systeem ontbreekt deze prikkel. Het aantal 

zorgconsumenten is daardoor enorm toegenomen, 

zodat het systeem onbetaalbaar werd. 

Veranderingen in de bekostiging van de zorg 

leiden nu al tot gedragsveranderingen, 

bijvoorbeeld door meer zelf naar oplossingen te 

zoeken. Dat vindt D66 een positieve ontwikkeling 

die, wanneer de gemeente verantwoordelijk is 

voor de WMO zorg, verder gestimuleerd moet 

worden. Dat kan zij doen door het eigen initiatief 

van burgers of belangengroepen te initiëren, te 

ondersteunen en waar nodig informatie- en 

ontmoetingspunten in te richten. Buurt- of 

cultuurhuizen zijn daar heel geschikt voor. 

D66 stelt dat de gemeente zorg moet dragen voor 

een controleerbaar systeem, waarbinnen 

zorgcliënten zelf de regie hebben. De gemeente 

stimuleert de sociale cohesie, faciliteert in 

voorzieningen en deelt toe op basis van heldere 

criteria. De gemeente neemt niet over. De 

gemeente ontzorgt en de gemeente dereguleert de 

administratieve druk. Eenvoudig georganiseerd, 

transparant en laagdrempelig.  

Ten slotte kiest D66 vooral voor maatwerk; 

persoonsgericht maar ook doelgericht. Basiszorg 

moet zo dicht mogelijk bij mensen worden 

georganiseerd. Daarbij is D66 voorstander van 

(private) kleine en lokale of wijkgebonden woon- 

en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk 

ondersteunen. Dergelijke initiatieven ontstaan bij 

voorkeur ‘bottom up’. Mantelzorgers en 

vrijwilligers leveren een essentiële bijdrage aan de 

zorg in de directe leef- en familieomgeving. D66 

hecht veel waarde aan hun inzet en betrokkenheid 

en zal waar mogelijk hun positie ondersteunen en 

versterken. Regelgeving die de initiatieven in de 

kiem smoort willen we zoveel mogelijk wegnemen 

en waar dit nuttig is wil D66 dat de gemeente 

initiatieven bevordert, bijvoorbeeld door 

verschillende partijen rond de tafel uit te nodigen. 

Daarmee raakt het zorg- en welzijnsbeleid ook de 

andere beleidsterreinen in een gemeente. Te 

denken valt aan het woon- en huisvestingsbeleid 

en de werkgelegenheid, vooral voor zwakkere 

groepen in de samenleving. Deelname aan het 

maatschappelijk verkeer, ook als je minder 

begaafd bent, verhoogt het gevoel van eigen 
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waarde, het er bij horen en je volwaardig voelen. 

Een mens die goed functioneert binnen het 

maatschappelijk en sociaal domein, is een 

gelukkig mens en een gelukkig mens zal minder 

snel een beroep doen op voorzieningen, omdat die 

kan rekenen op zijn omgeving. En als dat even niet 

kan, zorgt de samenleving voor een vangnet, 

gefaciliteerd vanuit de gemeentelijke overheid. 

 

Jeugdzorg 

Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 

nadrukkelijk het kind centraal. Dat klinkt 

vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. D66 

is voorstander van decentralisatie van de 

verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar 

gemeenten omdat de overheid zo de zorg voor het 

kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan 

organiseren en het eenvoudiger wordt een 

verbinding tussen school en werk tot stand te 

brengen. Jeugdzorg moet vooral gebruik maken 

van de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve 

gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel 

mogelijk voorkomen worden. Ook moet er meer 

aandacht zijn voor waarheidsvinding. Bij melding 

van verwaarlozing en misbruik handelt de 

overheid snel, uiteraard met oog voor de 

specifieke situatie. D66 wil voorkomen dat 

kinderen onnodig lang in dergelijke situaties 

verblijven. 

D66 wil dat de gemeente investeert in vroege 

signalering van problemen en preventie. Door 

eventuele problemen al in een vroegtijdig stadium 

te signaleren, bijvoorbeeld op scholen en 

consultatiebureaus, kunnen latere problemen 

worden voorkomen. Dit komt bijvoorbeeld tot 

uiting in het huisvesten van Centra voor Jeugd en 

Gezin in scholen, zodat de drempel om naar 

hulpverleners toe te stappen zo laag mogelijk is. 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van 

professionals, ouders en het kind. Professionals, 

ouders en het kind kunnen in een wederkerige 

relatie beter preventief te werk gaan dan 

ambtenaren. D66 wil dan ook dat de gemeente en 

de professionals kijken naar “wat wel kan” in 

plaats van “wat niet kan”, en daarbij zoveel 

mogelijk mèt het kind praten en niet over het 

kind. Daarnaast wil D66 aandacht voor de ‘match’ 

tussen gezinsvoogden en gezinnen: als het niet 

klikt, moet de gemeente op zoek naar een andere 

voogd. 

D66 zal het college aanspreken op de zorgtaken 

van het onderwijs, en het aanhaken van deze taken 

op jeugdtaken. Vanuit het onderwijs kan een 

sterke preventieve werking uitgaan en hiermee 

kan de aanspraak op jeugdzorg worden 

verminderd. D66 wil dat de taken jeugdzorg en 

onderwijs onder één wethouder vallen, omdat de 

taken sterk met elkaar verbonden zijn. 

 

Sport 

De gemeente streeft naar een breed sportaanbod. 

Zij probeert sportverenigingen daar waar nodig 

financieel te ondersteunen, maar is terughoudend 

met het subsidiëren van accommodaties. 

Sportverenigingen hebben een spilfunctie in het 

sociale leven en dragen bij aan een betere algehele 

gezondheid. Het aanbod van sporten moet daarom 

voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. 

 

D66 hecht veel waarde aan samenwerking met en 

inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn 

initiatiefrijk, hebben verschillende achtergronden 

en kunnen samen voor oplossingen zorgen binnen 

en buiten het verenigingsleven. 

 

D66 vindt dat verenigingen moeten samenwerken 

bij de realisatie en het beheer van accommodaties. 

Verenigingen die accommodaties multifunctioneel 

benutten en met aantoonbare inzet van 

vrijwilligers initiatieven willen ontplooien, zullen 

door de gemeente van harte ondersteund worden, 

als het aan D66 ligt. D66 wil onderzoeken of 

huisvesting van meerdere verenigingen op één 

locatie of in één accommodatie mogelijk is. Een 

voorbeeld van een mogelijke combinatie is de 

samenwerking van een dartsvereniging met een 

voetbalvereniging. D66 wil verder kijken naar de 

samenwerking tussen scholen, kinderopvang, 

ouderen, gehandicapten en sportverenigingen, en 

de daarbij behorende sportaccommodaties. 

 

Kunst & Cultuur 

Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor 

iedereen, geen ‘hobby’ of luxeartikel voor enkelen. 

Kunst, cultuur en erfgoed kunnen verbinden en 

onderscheiden. In de regio zijn veel (particuliere) 

initiatieven op het gebied van het maken van, het 

tonen van en het leren over kunst. D66 pleit voor 

het in stand houden van deze initiatieven en zorgt 

voor een intensieve samenwerking tussen de 

betrokken partijen. De gemeente weegt, als het 

aan D66 ligt, eigen inkomsten van een culturele 
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instelling positief mee bij het besluit om een 

subsidie te verlenen. Tegelijkertijd wil D66 niet 

dat de politiek of het gemeentebestuur een 

inhoudelijk oordeel velt over de kwaliteit of 

toelaatbaarheid van kunstuitingen. Wanneer 

selectie op kwaliteit nodig is, dan heeft 

inhoudelijke oordeelsvorming door een 

onafhankelijke commissie de voorkeur. 



Verkiezingsprogramma D66 Vechtdal 2014/2018 

 

15 

Onderwijs 

Jeugd 

Jongeren maken de toekomst. D66 wil daarom dat 

de gemeente voldoende uitdaging biedt aan 

jongeren om zich te ontwikkelen en mee te doen. 

Dit kan op school, bij de sport of op werk. 

Bovendien moeten jongeren de kans krijgen mee 

te praten over het beleid dat hun aangaat. D66 is 

voorstander van een jongerenraad die de stem van 

jongeren kan laten weerklinken in het beleid van 

de gemeente. D66 wil de jeugd stimuleren om in 

het Vechtdal te blijven en zich van daaruit te 

ontplooien. Daarvoor moet wel het nodige 

veranderen: het Vechtdal moet aantrekkelijk 

worden om er te blijven wonen. Dit betekent: een 

breed aanbod op het gebied van cultuur, recreatie 

en winkels. Meer uitdaging en een breder aanbod 

van de arbeidsmarkt. 

 

Scholen 

Voor D66 is goed onderwijs de motor van nieuwe 

welvaart en economische en persoonlijke groei. 

Onderwijs moet mensen stimuleren en de kans 

geven het beste uit hun talenten te halen. In ons 

onderwijssysteem moet de ontwikkeling van 

hoofd, hart èn handen een plek hebben. Dan 

komen zowel het individu als de samenleving 

vooruit. D66 zet in op een beleid dat 

schoolbesturen stimuleert tot innovatie en 

kwaliteitsverbetering, zodat een breed 

onderwijsaanbod in het Vechtdal gewaarborgd 

blijft. 

D66 is voorstander van het verder ontwikkelen 

van brede scholen naar 'alles-in-1-scholen' of 

integrale kindcentra. Dit is het nauwer samen 

laten werken van kinderopvang, voorschoolse 

educatie, buitenschoolse opvang (BSO), sport en 

cultuur en de school, onder één leiding. D66 wil 

dat de gemeente het initiatief neemt bij de 

ontplooiing van deze centra. In het verlengde 

daarvan wil D66 dat de gemeente het gebruik van 

schoolgebouwen buiten schooltijden zoveel 

mogelijk bevordert. Bijvoorbeeld voor sport, 

cultuur en BSO. Dit scheelt leegstand en het 

bebouwen van groen elders in de gemeente. 

Scholen moeten niet te groot, maar ook niet te 

klein zijn. Het huidige systeem van financiering 

maakt het voor kleine scholen onaantrekkelijk om 

te fuseren, want ze gaan er financieel op achteruit. 

Dat moet anders. D66 kiest ook in krimpgebieden 

voor kwaliteit. Hier moeten basisscholen, in 

overleg met inwoners, samenwerken en het 

onderwijs concentreren en met bijvoorbeeld een 

schoolbus het vervoer regelen. Daarbij moet ook 

fusie tussen openbare en bijzondere scholen 

mogelijk zijn. Zo stimuleert D66 zoveel mogelijk 

overal in de gemeente dat er goed basisonderwijs 

wordt gegeven. 

Een goede aansluiting van onderwijs op de 

arbeidsmarkt is een belangrijk wapen tegen 

jeugdwerkloosheid. De gemeente moet een actieve 

rol hebben in het bevorderen van de aansluiting 

van scholen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in 

het stimuleren van stageplekken, het 

ondersteunen van werk-leertrajecten en het 

bijeenbrengen van in het bijzonder MKB-

ondernemingen en scholen. Ook in het afstemmen 

van opleidingsaanbod en arbeidsmarktvraag 

neemt de gemeente wat D66 betreft een actieve 

houding aan.  
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Ruimte & Wonen 

Ruimte 

Ruimte is in Nederland niet vanzelfsprekend. Ons 

land is een van de meest dichtbevolkte ter wereld. 

Ruimte is in Nederland dus per definitie schaars, 

voor het Vechtdal geldt dit eveneens. Tegelijkertijd 

heeft iedereen – nu en in de toekomst – ruimte 

nodig. Ruimte voor ons zelf om te wonen, ruimte 

voor onze kinderen om te spelen, ruimte om onze 

economie te laten groeien en ruimte om de natuur 

haar gang te kunnen laten gaan. 

De spanning tussen ruimte als essentiële 

voorwaarde om te leven en te groeien en ruimte 

als schaars goed vraagt om scherpe en duurzame 

politieke keuzes op het terrein van ruimtelijke 

ordening. D66 Vechtdal kiest voor ruimte voor 

iedereen, ook voor toekomstige generaties. Wij 

willen de beschikbare ruimte beter benutten door 

deze duurzaam in te richten en te gebruiken. 

Concreet betekent dit het ontwikkelen van 

toekomstgericht woonbeleid. Duurzaam 

verbouwen wordt gestimuleerd om verpaupering 

en leegstand te voorkomen. Het optimaal benutten 

van ontwikkelingen als ‘krimp van de bevolking’, 

duurzaam investeren in natuur en landbouw en 

het stimuleren van zuinig rijden en het gebruik 

van openbaar vervoer. 

 

Natuur 

Een mooie, schone omgeving en bloeiende natuur 

zijn belangrijk voor het Vechtdal. Zij dragen bij 

aan onze gezondheid en dus aan onze 

levenskwaliteit. Het Vechtdal kent schitterende 

natuur die wij koesteren voor ons nageslacht. Een 

mooie, groene leefomgeving biedt ook ruimte voor 

recreatie, zorgt door toerisme voor een 

economische impuls, verhoogt de waarde van de 

bebouwde omgeving en bevordert de 

volksgezondheid. 

 

Het is een grote uitdaging om de openbare ruimte 

groen, mooi en leefbaar te houden. In ons 

Vechtdal vechten landbouw, natuur, water en de 

bebouwde omgeving om ruimte. Met als resultaat 

dat ze alle onder druk staan. Maar niets is 

onmogelijk; met goede regie kunnen we de 

openbare ruimte optimaal benutten. Initiatieven 

van burgers en organisaties worden hierbij 

gestimuleerd evenals het nemen van 

verantwoordelijkheid door de bewoners van onze 

gemeenten. 

 

D66 Vechtdal streeft naar een nieuw evenwicht, 

gebaseerd op compacte groene woongebieden en 

slim gebruik van de ruimte. Wij streven naar een 

Vechtdal met groene woonkernen omringd door 

natuur en een moderne, duurzame agrarische 

sector. Zo creëren we letterlijk en figuurlijk meer 

ademruimte voor iedereen die hier werkt, woont 

of om andere redenen verblijft. Dat creëert nieuwe 

kansen voor recreatie, natuur en bedrijvigheid. 

 

Recreatie & Toerisme 

De Vecht is een belangrijke peiler binnen de 

toeristische en recreatieve sector in het Vechtdal. 

Lang wordt er al gesproken om de Vecht binnen 

het Vechtdal beter in te zetten ten behoeve van 

deze sectoren. D66 vindt dat onze gemeente werk 

moet gaan maken van dat plan. Daarbij staat 

voorop dat natuur en milieu onaangetast blijven of 

zelfs versterkt worden. Bovendien vindt D66 dat 

de gemeente erg zorgvuldig moet omgaan met 

stijgingen van de toerisme- en forensenbelasting. 

De vraag is steeds gevoeliger voor prijsstijgingen. 

D66 waakt er voor dat belastingstijging banen kost 

in onze gemeente. 

 

Duurzame Landbouw 

Het Vechtdal heeft een lange historie in landbouw. 

Wij willen dat landbouwbedrijven een 

toekomstperspectief hebben. Dit perspectief ligt in 

specialisatie op het terrein van duurzame en 

diervriendelijke producten, met lagere 

maatschappelijke kosten voor het milieu en de 

volksgezondheid. Boeren moeten zich richten op 

kwaliteit en innovatie. Bewustere keuzes in 

voedselgebruik leiden tot een kleinere ecologische 

voetafdruk van de voedselproductie en stimuleert 

de regionale landbouw en veeteelt. Het stimuleren 

van consumptie van Vechtdalprodukten creëert 

kansen voor de regio tot ver daar buiten. De 

Sallandse asperges, lokale wijnen en de bieren van 

brouwerij Mommeriete zijn daarvan goede 

voorbeelden. 
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Wonen  

Al jarenlang houdt de woningmarkt zittende 

kopers en huurders op hun plek en laat zij weinig 

ruimte voor starters. Dit is een problematiek die in 

eerste instantie landelijk moet worden opgelost. Al 

sinds 2006 pleit D66 voor het doorbreken van de 

neerwaartse spiraal, via een vergaande 

hervorming van de woningmarkt. De eerste 

stappen in de goede richting zijn gezet: aflossen 

wordt de norm, de hypotheekrenteaftrek beperkt 

en de huurmarkt geleidelijk opengebroken. Maar 

D66 wil verder gaan met het moderniseren van de 

woningmarkt. Voor de lokale situaties in het 

Vechtdal zet D66 in om met belanghebbenden in 

het maatschappelijk middenveld en corporaties 

van de huidige stagnatie een kans te maken. 

 

Openbaar Vervoer & Mobiliteit 

Mobiliteit is een levensbehoefte. Het Vechtdal 

kenmerkt zich door grote afstanden tussen de 

kernen. De auto is een belangrijke modaliteit. 

Door het groeiend aantal auto’s en gereden 

kilometers bereiken we echter wel de grenzen van 

de capaciteit van ons wegennet. Voor een 

duurzame samenleving is een goede mobiliteit een 

belangrijke voorwaarde. Reistijden en reiscomfort 

in het openbaar vervoer moet kunnen concurreren 

met de auto. Trein, (buurt-) bus en OV-fiets 

kunnen samen zorgen voor een aantrekkelijk, snel, 

hoogfrequent en eenvoudig toegankelijk 

transportnetwerk. Goed openbaar vervoer is meer 

dan een verzameling lijnen, het is een systeem dat 

– veel meer dan nu – in samenhang moet worden 

bekeken. 

Buiten de belangrijke stroomroutes komt er 

sterkere aandacht voor veiligheid op de lokale 

wegen (bij voorkeur 60 km wegen) en de 

leefbaarheid van de stads- en dorpskernen. In 

deze kernen is gemotoriseerd verkeer te “gast”. 

Handhaving van parkeerbeleid bij scholen, 

sportgelegenheden en recreatieactiviteiten wordt 

een gemeentelijk speerpunt. 

D66 meent dat de gemeente veel aandacht moet 

schenken aan de bereikbaarheid voor iedereen van 

voorzieningen zoals bijv. bibliotheken en 

zwembaden. 

D66 wil meer samenwerking tussen de gemeente, 

de provincie en de grensregio’s om 

grensoverschrijdend openbaar vervoer te 

realiseren. Hiermee versterken we de economie in 

de regio’s en trekken we meer recreatie en 

toerisme aan. 
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Contactgegevens 

Dit verkiezingsprogramma kwam tot stand onder 

de verantwoordelijkheid van D66 afdeling 

Vechtdal. Bij het schrijven is dankbaar geput uit 

materiaal van de landelijke Permanente 

Programmacommissie. De afdeling Vechtdal 

omvat de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en 

Ommen. 

Voor meer informatie: 

www.d66vechtdal.nl 

info@d66vechtdal.nl 

 

Lijsttrekker Dalfsen 

Jan Rooijakkers 

T. 06 - 21 875815 

E. jan.rooijakkers@online.nl  

Lijsttrekker Hardenberg 

Jacco Rodermond 

T. 06 - 11919787 

E. Jacco.rodermond@onetelnet.nl 

Twitter @jaccorodermond 

 

Lijsttrekker Ommen 

Gerdinand Nijhuis 

T. 0529 - 453034 

E. gdnijhuis@gmail.com 

Secretaris 

Willem Boeke 

T. 06 - 51600977 

E. secretaris@d66vechtdal.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid communicatie  

Hans de Graaf 

T. 0529 - 460270 

E. degraaf.im@planet.nl 

 

 

Volg D66 ook op Twitter: 

@D66Vechtdal 

@D66Dalfsen 

@D66Hardenberg 

@D66Ommen
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