Verkiezingsprogramma 2018 – D66 Vechtdal

VERBINDEN voor
vitale groene groei
in het VECHTDAL

D66 krijgt het voor elkaar
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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen van
de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik gezien
hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen
in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ Het is van groot belang dat mensen kunnen
meebeslissen over de indringende keuzes waar gemeenten voor staan. Worden de klassen van
kinderen straks echt kleiner? Geven we voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan
iedereen werk vinden dat bij zijn of haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning van
ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar
genoeg woningen te bouwen voor iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd boven
water? Kunnen inwoners in de toekomst nog meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruitziet?
Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans op het lokale beleid
een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste progressieve
partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te pakken. In dit
verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Wij willen en kunnen onze idealen verwezenlijken en een
optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem nodig. D66 wil concrete resultaten
boeken en iedere gemeente een plezieriger plek maken om te wonen. Daarom vraag ik iedereen
naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van het nieuwe Nederlandse optimisme.
Het toonbeeld van een plek waar mensen er zijn voor elkaar,
voor de buurt en voor de gemeente waarin we samen leven.
Op het spel staat de toekomst van uw omgeving en,
wie weet, een historische overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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D66 Vechtdal
D66 biedt mensen de ruimte en kansen om het beste uit zichzelf en anderen te halen.
In onze wereld staan mensen niet alleen. We zoeken elkaar op, hebben elkaar nodig.
In verbinding staan met elkaar resulteert in vertrouwen krijgen en geven, vanuit het
perspectief van zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, voor de omgeving en voor
onze gezamenlijke toekomst.
D66 Vechtdal is een D66 afdeling waarin drie bestuurlijke gemeenten (ofwel
‘traditionele’ lokale afdelingen) zijn samengevoegd. D66 Vechtdal is de bestuurlijke
paraplu van leden uit drie gemeenten: Dalfsen, Hardenberg en Ommen. In die drie
gemeenten zijn (raadsperiode 2014-18) drie zelfstandige (steun- of schaduw-)
raadsfracties actief. Vanuit de landelijke identiteit van D66 richten zij zich op de
specifieke context van de betreffende gemeente.
Het Vechtdal is als regio een belangrijk verbindend element voor de drie gemeenten en
dat leidt tot herkenbare overeenkomsten op vele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld
wonen, mobiliteit en landgebruik, maar ook, omdat het Vechtdal een aantrekkelijk
recreatief gebied is, recreatie en natuur.

Inwoners en ondernemers van het Vechtdal verdienen een goed bestuur en een
helder toekomstperspectief. Dit toekomstperspectief voor Vechtdal is vertaald in een
gemeenschappelijk visiedocument op de regio Vechtdal. In dat visiedocument zijn,
naast de identiteit drie uitgewerkte gezamenlijke thema’s (mobiliteit, gezonde bodem,
wonen) gekozen die bijdragen om de visie en ambities voor Vechtdal te realiseren.
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Visie document D66 Vechtdal
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VISIE D66 VECHTDAL
ONS VITAAL VECHTDAL, EEN GROENE GROEIREGIO voor en door MENSEN

D66 Vechtdal wil en vindt dat we voor onze regio verder moeten, en durven, kijken dan
onze gemeentegrenzen. Dat geldt ook voor de landsgrenzen, het Vechtdal grenst immers
voor een deel ook aan het Duitse buurland. Daar waar we als aangrenzende gemeenten
en/of provincies samen met de respectievelijke inwoners in welke vorm dan ook relevant
kunnen samenwerken moeten we dat vooral doen.
De visie van D66 Vechtdal biedt een vergezicht op een toekomst voor de regio Vechtdal
waar veel kansen liggen voor inwoners, ondernemers en toeristen.
Het moet een fijne en veilige plek zijn om te kunnen wonen, te kunnen werken en te
kunnen ontspannen. Een plaats waar mensen zich geborgen, geaccepteerd en
verbonden kunnen voelen. Het is belangrijk dat er ruimte is voor mensen om zich
persoonlijk en maatschappelijk te kunnen ontwikkelen. En dat de inzet van mensen naar
eigen kunnen, hoe minimaal ook, wordt beloond met mogelijkheden en kansen.
De regio is en wordt steeds meer een plek waar economische ontwikkeling en innovatie
leiden tot meer werk en betere kansen voor jong en oud. Een plek waar economische
ontwikkeling hand in hand gaat met een duurzame toekomstbestendige leefomgeving.
Een leefomgeving waarin het streven naar optimale gezondheid en welzijn van mens en
dier geen punt van discussie is.

» Met andere woorden in het Vechtdal:
- Is het fijn en veilig om te wonen, werken en ontspannen,
- Voelen mensen zich geborgen, geaccepteerd en verbonden,
- Zijn er volop mogelijkheden voor persoonlijke- en maatschappelijke ontwikkeling,
- Wordt inzet beloond met mogelijkheden en kansen,
- Zijn er werk en kansen voor jong tot oud door economische ontwikkeling en
innovatie,
- Gaat economische ontwikkeling hand in hand met de ontwikkeling van circulaire
economie en een duurzame toekomstbestendige leefomgeving,
- Staan optimale gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur voorop,
- Wordt beleid en plannen gemaakt voor en door mensen.

MISSIE D66 VECHTDAL
D66 VECHTDAL:
GEEFT MENSEN DE RUIMTE OM HET BESTE UIT ZICHZELF EN ANDEREN TE
HALEN
VERBINDT MENSEN, ORGANISATIES, ONDERWIJS EN BEDRIJVEN OM
SAMEN TE WERKEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE LEEF- EN
WERKOMGEVING
ZOEKT DE DIALOOG EN SAMENWERKING MET ALLE BETROKKENEN BIJ
MAATSCHAPPELIJK THEMA’S VOOR DE BESLUITVORMING EN HET
UITWERKEN VAN PLANNEN
Onze wereld verandert in een rap tempo. Dat vraagt om flexibel te kunnen omgaan met
steeds veranderende omgevingseisen en de effecten van externe (internationale)
ontwikkelingen.
Het is niet eerlijk om te zeggen dat er eenvoudige oplossingen zijn voor de complexe
vraagstukken die zich in onze wereld aandienen. Wel zijn we optimistisch over de kansen
die er zijn om in dialoog met betrokkenen (inwoners, ondernemers, organisaties,
bedrijven, onderwijs, grensgemeenten en anderen) ideeën en oplossingen te
onderzoeken en uit te werken.
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Verkiezingsprogramma D66 Vechtdal
D66 Vechtdal geeft in dit verkiezingsprogramma oplossingsrichtingen voor vraagstukken
die op dit moment en in de nabije toekomst gaan spelen. Uiteraard zullen zich in de
dagelijkse praktijk in de komende jaren ook thema’s aandienen die nog niet voorzien zijn.
Voor de meningsvorming en bij de besluitvorming gebruikt D66, als leidraad richtingwijzers.
Deze richtingwijzers vormen de uitgangspunten van D66 en staan voor de ideologie van
de partij:

Richtingwijzers D66

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van
mensen.
2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Wij willen de wereld om ons heen
tegemoet treden met respect en mededogen.
3. 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.
4. Beloon prestatie en deel de welvaart. Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Mensen zijn
verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.
5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden. De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor een gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
D66 wil werken aan een optimistisch Nederland. Aan een rechtvaardige samenleving. Aan een
gemeenschap waarin mensen elkaar en de overheid weer vertrouwen. Met de blik op de toekomst.

Met als kompas de D66 idealen.
•
•
•

Vrijheid voor het individu.
Radicale kansengelijkheid.
Aandacht en begrip voor mensen die vastlopen of niet mee kunnen komen

De D66 Vechtdal gemeentefracties van D66 Ommen, D66 Dalfsen en D66 Hardenberg
zullen de richtingwijzers van D66 en het visiedocument gebruiken ter ondersteuning bij
de uitvoering en toetsing van onze ambities in de raadsperiode 2018 – 2022.
De richtingwijzers vormen dan ook de rode draad bij onze rol om het beleid van de coalitie
te toetsen dan wel te formuleren en uit te voeren.
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BESTUUR en BURGER
Leven, werken en ontspannen
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» Lokale democratie.
Inwoners en ondernemers van het Vechtdal verdienen een goed bestuur en een helder
toekomstperspectief. Dit toekomstperspectief is zoals eerder gemeld vertaald in een
gemeenschappelijke visie voor het Vechtdal. Ook hebben de drie gemeentefracties een
drietal Vechtdal-brede thema’s uitgewerkt die tevens voor de raadsperiode 2018 – 2022
richtinggevend zijn voor opvattingen en beslissingen van D66 raadsfracties in het
Vechtdal: Wonen, Mobiliteit en Gezonde bodem.
Deze onderwerpen hebben
overeenkomstige kenmerken. Ze gaan niet alleen over de gemeentegrenzen heen maar
zijn ze ook belangrijke aandachtspunten voor de leef- en werkomgeving en ze hebben
oog voor natuur en recreatie als integraal onderdeel van de (intensieve) landbouw in de
regio Vechtdal. De gemeenschappelijke thema’s maken deel uit van het verkiezingsprogramma en staan uitgewerkt in hoofdstuk 8 (bladzijde 25).

» Burgerparticipatie.
D66 wil samen met burgers plannen en
nieuwe (innovatieve) ideeën voor het
leefgebied en beleid binnen de
gemeentegrenzen
ontwikkelen.
De
politiek kan dat niet alleen. Meedenken
van inwoners, bedrijven, overheid en
organisaties maakt de inrichting van de
gemeente in fysieke en abstracte zin van
iedereen.
In 2019 treedt naar verwachting de
Omgevingswet
in
werking.
De
Omgevingswet bundelt allerlei wetgeving
over de fysieke leefomgeving. De
invoering van deze nieuwe Omgevingswet vraagt om intensieve samenwerking
met inwoners, bedrijven en de (lokale)
overheid. Dat betekent een fundamentele
cultuuromslag in denken en (traditioneel)
handelen.
D66 wil actief bijdragen en initiatieven
ontplooien om dialoog en samenwerking
tussen burgers, bedrijven met de lokale
overheid te stimuleren en op een
adequate manier in te richten.

» Open en betrouwbare overheid
De communicatie met de (lokale) overheid is inmiddels verregaand gedigitaliseerd
waardoor procedures in beleid en de afhandeling daarvan gemakkelijker zijn geworden.
Niettemin moet de toegankelijkheid van de communicatie van de overheid naar de
inwoners steeds worden getoetst op effectiviteit. Als blijkt dat veel mensen de digitale
postbus MijnOverheid.nl niet weten te vinden en/of niet raadplegen, is het aan diezelfde
overheid om de communicatie aan te passen of te veranderen.
D66 vindt dat de (lokale) overheid de kennis, vaardigheden en behoeften van alle burgers
als uitgangspunt moet nemen. Inwoners moeten gebruik kunnen blijven maken van
contactafspraken met de gemeente.
De opkomst van Big Data is niet meer te stuiten. In mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze vervangt de huidige Wet
Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In de nieuwe wet dienen organisaties zich te
houden aan de privacywetgeving. Bij het niet naleven hiervan kunnen organisaties
beboet worden.
D66 wil dat de bescherming van persoonsgegevens prioriteit krijgt voor de
dienstverlening en behandeling van gegevens van de gemeenten.

» Veiligheid & Handhaving
D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Dat vraagt om een lokale
overheid die het individu ruimte en vertrouwen geeft. Maar er is geen ‘ik’ zonder ‘wij’. We
leven en werken samen, we hebben elkaar nodig. Zonder democratie en een
functionerende rechtsstaat zijn vrijheid en veiligheid een illusie.
Voor de veiligheid is samenwerking tussen de gemeente, hulpdiensten, betrokken
organisaties en de burgers heel belangrijk. In principe heeft iedere inwoner een eigen
verantwoordelijkheid op het gebied van de persoonlijke veiligheid en die van een ander.
Dit geldt ook voor werkgevers, bedrijven en organisaties. De rol van de lokale overheid
is om preventief en bij calamiteiten met alle betrokkenen een juiste risicoschatting te
maken en daarnaar te handelen. De inzet van
burgers bij calamiteiten is waardevol.
Deze moet gestimuleerd en ondersteund
worden met adequate informatie, technische
ondersteuning en vakmanschap.
Handhaving van de openbare orde is en blijft
een belangrijke taak van de gemeente. D66
staat voor een zichtbare politie in de kernen en
in het buitengebied. De politie heeft, naast een
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handhavende, een adviserende en ‘opvoedende’ rol. Bewoners hebben daarin zelf ook
nadrukkelijk een rol. Ouders hebben in de eerste plaats bij de eigen kinderen een
verantwoordelijkheid om bij grensoverschrijding, alcohol- en drugs (mis-)gebruik goed
voorbeeldgedrag te laten zien en hun kroost hierop aan te spreken.
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DUURZAAM BELEID
Leven, werken en ontspannen
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D66 staat voor een duurzaam economisch beleid met een vanzelfsprekende balans
tussen mens, natuur en economie. Voor D66 is delen van welvaart vanzelfsprekend.
Daarbij is het streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk burgers
een belangrijk uitgangspunt.
» Duurzame economie
Duurzaamheid is het centrale thema van de visie van D66Vechtdal: ‘een vitale, groene
groeiregio voor en door mensen’.
Bij alle beleidsontwikkeling van de gemeente moet duurzaamheid het criterium zijn.
In een duurzaam Vechtdal kunnen economische groei en behoud van natuur, stilte en
rust soms op gespannen voet staan met elkaar. Door voor duurzaamheid te kiezen
kunnen beiden hand in hand gaan.
» Circulaire economie
In een circulaire economie bestaat ‘afval’ niet. Het beleid van de gemeente zet in op
maximale scheiding van afvalstromen en geschikt maken voor hergebruik en bijvoorbeeld
ondersteuning van kringloopwinkels. De gemeente gebruikt actief de ecologische
footprint bij de vestiging van bedrijven en instellingen.
D66 staat voor structurele oplossingen, waarbij mens, dier en omgeving op de lange
termijn vooruit kunnen. Onze samenleving en economie zijn geheel afhankelijk van een
vlotte levering van stroom en andere energie zonder enige onderbreking. D66 is van
mening dat de opwekking van duurzame energie op korte termijn met kracht moet worden
gestimuleerd. Dat betekent onder meer het verdergaand aanwenden van natuurlijke
energiebronnen en het terugdringen van CO2-uitstoot in de Vechtdalgemeenten.
De ambitie is om in 2040 energie-neutraal te wonen, te werken en te ontspannen. Dit
voorkomt dat we op termijn afhankelijk worden of blijven van instabiele werelddelen voor
de levering van fossiele brandstoffen, waardoor onze energielevering plotsklaps in
gevaar zou kunnen komen. Daar waar de gemeente kan, moet zij aanjagen en uitvoeren.
De gemeente voorziet in een informatiepunt voor duurzaamheid. Dit informatiepunt
ondersteunt inwoners onder andere bij de keuze van duurzame bouwmaterialen voor
nieuwbouw, verbouw en renovatie van panden. En bijvoorbeeld bij het duurzaam omgaan
met (drink-) water, en het opvangen en gebruiken van overtollig regenwater.
D66 wil kennis, vaardigheden en expertise van partijen zoals het onderwijs en het
bedrijfsleven op het gebied van duurzame energie en inwonerinitiatieven samenbrengen.
Vanuit regelgeving moet het inwoners makkelijker worden gemaakt om als buurt, als
straat of als kleine gemeenschap gezamenlijk energie op te wekken.
Het gebruik van producten van lokale ondernemers vindt D66 een goed voorbeeld van
duurzaam denken en handelen. Voor de gemeente moet het vanzelfsprekend zijn om
lokale producten te gebruiken en koffie/thee met fairtrade keurmerk te serveren.

WERK, INKOMEN en FINANCIËN
Leven, werken en ontspannen
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» Werk, bijstand, armoedebestrijding
Werk en inkomen zijn essentieel voor economische zelfstandigheid. Daarnaast draagt
werk bij aan welzijn, een gevoel van eigenwaarde en het hebben van sociale contacten.
Soms lukt het niet om zelf in voldoende inkomen te voorzien. D66 hecht eraan dat
mensen ook in dat geval mee kunnen blijven doen in onze samenleving en kunnen
ervaren dat zij als mens gewaardeerd worden. De gemeente ondersteunt initiatieven die
bijdragen aan een optimale arbeidsmarkt.
Bij de verlening van bijstand ligt de
prioriteit van de gemeente bij de
begeleiding naar betaald werk en de
beschikbaarheid van betaald werk.
D66 vindt dat hier realistisch mee
moet worden omgegaan. Indien
betaald werk niet haalbaar is, houdt de
gemeente hier rekening mee en biedt
de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te
doen.
Armoede is een belangrijke belemmering om mee te kunnen blijven
doen in onze samenleving. Dit geldt niet alleen voor mensen die langdurig op
bijstandsniveau leven. Het speelt bij een veel grotere groep en heeft diverse oorzaken.
D66 vindt dat er in de gemeente een plek moet zijn waar burgers in verbinding samen
kunnen leven en waar men omziet naar elkaar. Kwetsbare groepen verdienen speciale
aandacht. Zo moet het bijvoorbeeld voor kinderen in gezinnen met financiële problemen
mogelijk zijn om zwemles te
krijgen, naar de bibliotheek te
gaan, mee te gaan met een
schoolreisje. Ook is het van
belang dat ouderen en zieken
met een klein inkomen deel
kunnen nemen aan activiteiten.
De gemeente richt zich hierbij
niet op een bijdrage in geld,
maar bijvoorbeeld op een
regeling voor zwemles of
toegang tot de bibliotheek.

» Ondernemersklimaat
Binnen het Vechtdal is een gezond Midden- en Kleinbedrijf van groot belang. D66 streeft
naar een goed ondernemersklimaat. Voor nu betekent dit een voor ondernemers
toegankelijke gemeente met zo min mogelijk regeldruk en stimuleren van innovatie en
samenwerking.

» Sterke economie
Het Vechtdal heeft baat bij een sterke economische structuur. De gemeente kan en
moet de lokale economische structuur versterken, onder meer door het ondersteunen
van initiatieven en meedenken met ondernemers.
D66 staat voor het stimuleren van innovatieve processen en het versterken van
kennistechnologie. Een goede infrastructuur in de regio, mobiliteit en ontsluiting van de
regio zijn belangrijke randvoorwaarden voor een sterke economie in de regio.

» Agrarische ondernemers
Agrarische ondernemers zijn continu bezig met aanpassingen in hun bedrijf, bijvoorbeeld
door vernieuwing in de agrarische bedrijfsvoering en door een verbinding te zoeken
tussen agrarische productie en recreatie, zorg of educatie.
D66 wil dat de gemeente dit ondersteunt en stimuleert in samenwerking met onder meer
scholen en zorginstellingen in de regio.
Verder wil D66 dat de gemeente bij het uitdragen van het merk Vechtdal nadrukkelijk ook
de lokale producten promoot. D66 wil het voor agrariërs aantrekkelijk maken om de
natuur en duurzame energie steeds meer integraal onderdeel te laten zijn van de
(intensieve) landbouw. Het ontwikkelen van gerelateerde kwaliteitsproducten kan
daarmee vertaald worden in een meerprijs waardoor de boeren een eerlijk en gegarandeerd inkomen kunnen blijven verdienen.
D66 is geen voorstander van megastallen vanwege het grotere risico
van uitbraken van dierziektes en het
ontstaan van luchtwegziektes bij
omwonenden als gevolg van fijnstof.
Ook meent D66 dat megastallen niet
goed zijn voor het dierenwelzijn en
niet passen in een regio die sterk
steunt op natuurschoon, recreatie en
toerisme.
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» Jongeren
D66 hecht veel waarde aan investeren in talent van jongeren. Goed onderwijs en kansen
op de arbeidsmarkt zijn nadrukkelijk verweven. Het verlengen van de schoolloopbaan en
het aanbieden van stages en het uitbreiden van leer-/werkbanen zijn onder meer
manieren om jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. Voor een blijvende
leefbaarheid van onze regio is het belangrijk om voor jongeren aantrekkelijk te blijven.
D66 vindt het belangrijk dat jongeren binding houden met de regio zodat ze na de studie
ook weer de weg naar de regio terugvinden. Dat kan onder meer door een ruim aanbod
van goede stagemogelijkheden en vervolgonderwijs. Verder is het van belang dat er een
ruim en gedifferentieerd arbeidsaanbod is voor jongeren.
» Recreatie-en toeristensector
De prachtige natuur van het Vechtdal is één van de voornaamste trekpleisters. Recreatie
en toerisme zorgen voor een vitaal Vechtdal. Natuur, cultuur en toerisme bevorderen de
werkgelegenheid en zijn tegelijkertijd bepalend voor de recreatiemogelijkheden van onze
eigen inwoners. De communicatie rondom het merk Vechtdal moet worden versterkt en
uitgedragen door een goede samenwerking tussen gemeente, lokale bureaus voor
toerisme en ondernemers.
Hoewel Nederland vergrijst is er een toenemend aantal ouderen op hogere leeftijd
gezond en vitaal. Zij zijn actief, ondernemend en reislustig. ‘Beleving’ is hierbij een
belangrijke factor om mee rekening te houden. De kwaliteit van recreatie-, kunst en
cultuur zijn bij uitstek voorzieningen die hieraan kunnen beantwoorden en tegelijkertijd
kunnen renderen.
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» Financiën
Alle gemeenten in het Vechtdal hebben de maatschappelijke opgave de taken en
verantwoordelijkheden zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. De gemeenten
hebben te maken met steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Sinds 2015 zijn de
zorg aan ouderen en langdurig zieken, de jeugdzorg en (langdurige) werkeloosheid (Wet
werk & inkomen) de taak en verantwoordelijkheid van gemeenten. En dat alles met een
zeer beperkt budget.

Veel gemeentelijke uitvoeringstaken zijn niet uniek voor een specifieke gemeente.
Verregaande samenwerking in de uitvoering leidt tot kostenbesparingen. D66 wil de
gemeentelijke organisatie uitdagen om allianties aan te gaan met andere gemeenten om
tot een gedeelde expertise (kennis en kunde), uitvoeringstaken en inkoop van (digitale)
middelen te komen. Bij alle samenwerkingsverbanden moet wel steeds nadrukkelijk de
democratische controle van de gemeenteraad worden veiliggesteld.
Voor D66 is een evenwichtige- en duurzame gemeentebegroting het uitgangspunt.
Structurele overschotten op begrotingsposten worden uit principe niet overgeheveld naar
tekorten op andere terreinen.
D66 staat ervoor dat zoveel mogelijk van het budget voor een inhoudelijke taak van de
gemeente ook daadwerkelijk naar het uiteindelijke doel gaat. Dat betekent dat er soms
ook een foutmarge geaccepteerd mag worden zodat er geen grote bedragen in de
overhead gaan zitten.
Het spreekt voor zich dat bij de verantwoording achteraf, de jaarrekening, de conclusies
van de Rekenkamer én de conclusies van de gemeenteraad, daar waar van toepassing,
zullen moeten leiden tot beleidscorrecties.

15

ZORG, SAMENLEVING & WELZIJN
Leven, werken en ontspannen
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Ieder mens heeft recht op respect en op een volwaardig bestaan.
Voor D66 is het uitgangspunt dat ieder mens in staat gesteld wordt om zelf de regie te
voeren over het eigen leven. Soms wordt dit bemoeilijkt door een tijdelijke ziekte of een
chronische beperking. D66 neemt niet de ziekte als uitgangspunt, maar het wegnemen
van hindernissen die door de beperking(en) worden veroorzaakt. Voor de gemeente ligt
hier een taak om actief in beeld te houden welke hindernissen er door de directbetrokkenen ervaren worden. Vervolgens heeft de gemeente de coördinerende rol om in
nauwe samenspraak met de omgeving bij te dragen aan het wegnemen van deze
hindernissen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorziet in vormen van
participatie.
D66 Vechtdal zal stimuleren dat de gemeente in de komende jaren kritisch kijkt naar de
bureaucratie die bij de uitvoering van zorgtaken meekomt. Het doel is om de last van de
bureaucratie aanzienlijk te verminderen, waarbij zorgvuldig de privacy gewaarborgd moet
worden.
» Kwetsbare groepen
In het bijzonder voor kwetsbare groepen ligt er een taak voor de gemeente. Onder
kwetsbare groepen verstaat D66 onder andere ouderen, jongeren, mensen met een
lichamelijke- en/of psychische beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
vluchtelingen, e.a.
D66 is voorstander van deugdelijke (private) kleine, lokale woon- en zorginitiatieven.
Dergelijke initiatieven ontstaan bij voorkeur bottom-up. Essentieel is dat de indicatie voor
het bepalen van de juiste zorg (plan) een taak is voor zorgprofessionals. De gemeente
dient hier uitdrukkelijk niet op de stoel van de zorgverlener te gaan zitten.
In de raadsperiode 2018 – 2022 gaat D66 actief onderzoek doen naar de ervaringen en
resultaten van het inrichten van een zogenaamde Buurtcirkel. Dit project is een concept
dat deelnemers (deels) uit het zorgsysteem haalt zoals: ouderen, mensen die zijn
doorgestroomd vanuit Beschermd Wonen, licht verstandelijk beperkten (lvb’ers) en
eenzame mensen. Dat brengt ook mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in
contact waardoor er sociale verbinding ontstaat.
Zelfbeschikking betekent dat ieder mens naar eigen kunnen en vermogen
verantwoordelijkheid mag en kan nemen om eigen afwegingen te maken, keuzes te
bepalen en oplossingen te bedenken. De gemeente vervult hierin een rol door het eigen
initiatief van burgers, belangengroepen en lokale ondernemers te initiëren, te
ondersteunen en waar nodig informatie- en ontmoetingspunten in te richten. Lokale
ondernemers kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn via een eetcafé, voor maaltijdbezorging
of bij het helpen met de boodschappen.
In de beleidsplannen die de gemeente vanaf het volgende jaar verplicht moet opstellen
en hanteren ten aanzien van veiligheid en afwijkend gedrag (verwarde personen,
zorgmijders, verplichte opnames) zullen, ondanks duidelijke ruimte voor bestuurders,

voldoende waarborgen moeten zitten voor menselijke waardigheid. Bij het ontwikkelen
van dit beleid zullen voldoende evaluatiemomenten ingebed moeten worden.
» Mantelzorgers en vrijwilligers
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. D66
wil daarom waar mogelijk hun positie ondersteunen en versterken en eraan bijdragen dat
mantelzorgers en vrijwilligers hun werkzaamheden uit kunnen blijven voeren.
Overbelasting en burn-out van mantelzorgers is een aandachtspunt voor de gemeente.
» Ouderen
Mensen worden steeds ouder. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Ouderen wonen
ook steeds langer zelfstandig met minder professionele ondersteuning. Hierdoor wordt
de buurt een factor van belang voor de kwaliteit van leven. Veel ouderen in het Vechtdal
hebben een netwerk van familie, vrienden en/of vrijwilligers. De zorg van de gemeente
geldt in het bijzonder de meest kwetsbare groep onder de ouderen, degenen bij wie een
passend netwerk ontbreekt
» Jeugdzorg
Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 het kind centraal. Dit lijkt vanzelfsprekend,
maar dat is het helaas niet. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht
van gezinnen, ondersteund door effectieve hulpverlening en zo mogelijk mantelzorg
vanuit de directe omgeving. Indachtig: ‘It takes a village to raise a child’.

D66 wil dat er, vanuit vroeg-signalering (consultatiebureau, school), een preventieve
monitoring en zo nodig een laagdrempelig hulpaanbod op gang komt. Hiermee kan
worden voorkomen dat een kind langdurig in een ongewenste situatie kan (blijven)
verkeren. Bij melding van verwaarlozing en/of misbruik handelt de overheid uiteraard op
gepaste wijze; snel, en daadkrachtig. Waarbij de vertrouwelijkheid van de verkregen
informatie zonder meer wordt gewaarborgd.
D66 gaat ervan uit dat vrijwel alle ouders/verzorgers het beste met hun kind voor hebben.
Problemen bij de opvoeding zijn echter van alle tijden. Samen Doen Teams kunnen hierbij
een belangrijke signalerende rol spelen. Ook is het belangrijk dat de drempel voor advies
over de opvoeding zo laag mogelijk is. Inloopspreekuren van hulpverleners van Centra
voor Jeugd en Gezin in de school- en/of buurtcentra zijn hiervan een goed voorbeeld.
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Een specifiek aandachtspunt is het landelijk groeiend aantal kinderen dat in een arm
gezin opgroeit.
D66 vindt het onze gemeenschappelijke taak om te zorgen dat kinderen een goede
startpositie hebben.
D66 vindt dat een kind of jongere betrokken moet worden en -zo mogelijk- inspraak heeft
bij het plan van aanpak. Het is wenselijk om te zoeken naar een laagdrempelige oplossing
in het informele circuit.
» Lichamelijke beperking en geestelijke gezondheidszorg
Voor mensen met een lichamelijke of met een (tijdelijke of chronische) psychische
beperking is deelname aan het sociale en maatschappelijke verkeer helaas niet
vanzelfsprekend. D66 gaat ook bij mensen met een beperking uit van het stimuleren van
de individuele kracht en zo mogelijk de eigen verantwoordelijkheid. Mensen met een
beperking weten doorgaans heel goed tegen welke dagelijkse belemmeringen zij in het
leven aanlopen. Het wegnemen hiervan bevordert een volwaardige deelname aan de
samenleving. D66 vindt dat de gemeente-initiatieven uit de doelgroep moet ondersteunen
en faciliteren.

» Integratie en vluchtelingen
In overleg en op verzoek van de landelijke overheid wonen er (soms tijdelijk) in de
gemeente mensen die van elders gevlucht zijn.
Een van de richtingwijzers van D66 is ‘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
afkomst.
Deze fundamentele waarden gelden uiteraard ook voor vluchtelingen. D66 vindt,
rekening houdende met het beleid van de landelijke overheid (bed, bad en brood), dat
vluchtelingen een menswaardig bestaan moeten hebben.
D66 vindt dat de gemeente het haar toegewezen percentage van het totaal in Nederland
op te nemen aantal vluchtelingen zeer serieus moet blijven nemen.
Dat de gemeente actief de integratie van vluchtelingen met een verblijfstatus bevordert
is van belang zodat vluchtelingen zo snel mogelijk mee kunnen doen. D66 vindt het
belangrijk dat vluchtelingen snel kennismaken met de waarden van onze samenleving,
deze waarden onderschrijven en er ook naar leven. Het is de taak van de gemeente dit
beleid te monitoren en bij grensoverschrijdend gedrag in te grijpen.
D66 onderschrijft het belang dat vluchtelingen een basiskennis van het Nederlands
verwerven en vrijwilligersactiviteiten kunnen ontplooien. Uiteraard geldt voor de kinderen
dat zij deelnemen aan onderwijs en andere faciliteiten zoals sport, de bibliotheek,
schoolzwemmen etc.
D66 is voorstander van het ontwikkelen van beleid op het gebied van antiradicalisering.
Vroege signalering en het inrichten van steunpunten voor bezorgde ouders is van groot
belang om radicalisering van jongeren met alle gevolgen van dien te voorkomen.
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» Sport
19
Het uitgangspunt van D66 is een breed sportaanbod met het credo: ‘een leven lang
sporten’. Sporten draagt bij aan een betere algehele gezondheid en heeft voor kinderen
ook een opvoedende functie. Het aanbod van sporten moet daarom voor iedereen
toegankelijk zijn en blijven. Een leven lang sporten begint met veilig en verantwoord
(leren) sporten met plezier en zonder blessures. Sportverenigingen spelen hierin een
belangrijke rol en hebben daarnaast een spilfunctie in het sociale leven. De gemeente
faciliteert sportverenigingen financieel daar waar nodig, maar is terughoudend met het
subsidiëren van accommodaties.
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 D66 van harte
ondersteund worden. Daarbij wordt gestreefd naar zo veel mogelijk bundeling van
meerdere verenigingen op één locatie of in één accommodatie. D66 wil kijken naar de
samenwerking tussen scholen, kinderopvang, ouderen, gehandicapten en
sportverenigingen, en de daarbij behorende sportaccommodaties. Ook lokale
sportscholen kunnen hier, ook met het oog op een zo breed mogelijk sportaanbod, bij
betrokken worden.

» Kunst en Cultuur
Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen en 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 en tonen van kunst of het
leren over kunst. Tot deze initiatieven behoren onder andere ook de diverse festivals,
feestweken, zangkoren en fanfares. D66 pleit voor het in stand houden van deze
initiatieven en zorgt voor een intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen.
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De gemeente weegt, als het aan D66 ligt, eigen inkomsten van een culturele instelling
positief mee bij het besluit om een subsidie te verlenen. Ook weegt de gemeente mee of
de instelling bijdraagt aan de sociale verbinding in de samenleving. D66 wil 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 dient de
inhoudelijke oordeelsvorming uitgevoerd te worden door een onafhankelijke commissie.

» Bibliotheken
D66 hecht aan het in stand houden van bibliotheken, waarbij uiteraard ook aanpassingen
plaatsvinden aan nieuwe behoeften en nieuwe informatievoorzieningen. De bibliotheek
is, zeker in een gebied als het
Vechtdal, een laagdrempelige
plek die toegang biedt tot
geschreven cultuur en informatie. Daarbij is van belang dat
bibliotheken flexibel worden
opgezet, waardoor ze mee
kunnen ontwikkelen in de snel
veranderende -digitale- informatiemaatschappij. Dit betekent
ook een grote flexibiliteit met
betrekking tot de organisatorische opzet: bij voorkeur gaat
de bibliotheek(functie) samen-

werkingen aan met logische partners. Per locatie van een bibliotheek kunnen dat
verschillende partners zijn: zoals integratie in een ‘Kulturhus’ of juist aangehaakt aan een
horecavoorziening in een kleine kern.
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» Vliegveld Lelystad
In de komende raadsperiode blijft D66 Vechtdal de ontwikkelingen rondom de uitbreiding
van het vliegveld Lelystad nauwlettend volgen als het gaat om de effecten van die
uitbreiding voor het Vechtdal. Waar nodig wijst D66 op die gevolgen, en probeert via de
gemeenteraad gemeentebesturen, provincie en eventueel Eerste en Tweede Kamer te
bewegen om tot voor het Vechtdal gunstigere oplossingen te beslissen. Daarbij gaat het
D66 vooral om het onnodig verstoren van het unieke karakter van het Vechtdal waar
andere oplossingen nodig zijn. Bovendien hecht D66 erg aan transparantie van
beslistrajecten en de uiteindelijke besluitvorming. Betrokkenen hebben immers altijd recht
op inspraak op het juiste moment.

ONDERWIJS
Leven, werken en ontspannen
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» Veranderende rol gemeente.
De rol die gemeenten hebben in het onderwijs is de laatste jaren drastisch veranderd.
Zowel gemeenten als onderwijsinstellingen hebben door decentralisaties in de jeugdhulp
en op het gebied van de arbeidsmarkt de afgelopen jaren een grotere rol gekregen in het
beleid over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De gemeenten hebben
een actieve rol in de jeugdzorg. Gemeenten en onderwijsinstellingen zijn van elkaar
afhankelijk geworden bij de uitvoering van het beleid.

» Jeugd
Jongeren maken de toekomst. D66 wil daarom dat de gemeente voldoende uitdaging
biedt aan jongeren om zich te ontwikkelen en mee te doen. Jongeren moeten de kans
krijgen om mee te praten over het beleid dat hen aangaat. D66 is voorstander van een
jongerenraad of variaties daarop. Door de stem van de jongeren mee te nemen in het
beleid van de gemeente sluit het beter aan bij de behoeften en ideeën van jongeren.
Bovendien zorgt het voor verbondenheid en betrokkenheid van jongeren met de
samenleving als geheel, nu en in de toekomst. De eerdergenoemde inspanningen om
jongeren te binden aan de regio worden hiermee ondersteund. Met onze jeugd heeft het
Vechtdal toekomst.

» Scholen
Voor D66 is goed onderwijs de motor van nieuwe welvaart, van welzijn en van
economische- en persoonlijke groei. Onderwijs moet mensen kansen geven en in staat
stellen het mooiste uit zichzelf te halen. In ons onderwijssysteem moet de ontwikkeling
van hoofd, hart én handen een plek hebben. D66 zet in op een beleid dat schoolbesturen
stimuleert tot innovatie en kwaliteitsverbetering.
D66 wil brede buurtscholen (integrale kindcentra) waar ieder kind vanaf twee jaar gelijke
kansen krijgt door goed onderwijs met aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden
en een gezond leven. Het uitgangspunt is om achterstand te voorkomen en (creatief)
talent te koesteren. In integrale kindcentra werken kinderopvang, voorschoolse educatie,
buitenschoolse opvang, sport en cultuur en de school onder één leiding. D66 wil dat de
gemeente het initiatief neemt bij de ontwikkeling van deze centra. D66 wil dat de
gemeente het efficiënt gebruik van schoolgebouwen bevordert door deze buiten
schooltijd te laten gebruiken voor sport, cultuur en BSO.
Scholen moeten niet te groot maar ook niet te klein zijn. Het is in het belang van kinderen
dat de school voldoende groot is voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod en om
samen te spelen en leren met kinderen met verschillende talenten en achtergronden. D66
kiest ook in krimpgebieden voor kwaliteit. Hier moeten basisscholen, in overleg met
inwoners, samenwerken, 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 dat er overal in de gemeente goed
basisonderwijs wordt gegeven. D66 wil eerlijke kansen voor alle kinderen en wil een
tweedeling tussen de kernen voorkomen. Ongeacht waar een kind in de gemeente woont,
moeten kwalitatief goed onderwijs en voorzieningen buiten de school (zoals toegang tot
een bibliotheek) bereikbaar zijn.
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» Arbeidsmarkt
Een goede aansluiting van opleiding en arbeidsmarkt is belangrijk om jeugdwerkloosheid
tegen te gaan. De gemeente moet een actieve rol nemen in het bevorderen van de
aansluiting van scholen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het stimuleren van
stageplekken, het faciliteren van netwerken waarin ondernemers en scholen participeren
en het ondersteunen van werk-leertrajecten.
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GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA’S
D66 Dalfsen, D66 Ommen, D66 Hardenberg
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Ruimte in Nederland is 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.
Persoonlijke ruimte, ruimte om te wonen, ruimte voor onze kinderen om veilig te kunnen
spelen, ruimte om onze economie te laten groeien, te kunnen recreëren en ruimte om de
natuur haar gang te kunnen laten gaan. De keuze voor de drie gemeenschappelijke
thema’s is dan ook niet toevallig. Het gaat tenslotte over een mooie balans tussen leven,
werken en ontspannen. Ons uitgangspunt: een vitale leefomgeving.

THEMA 1
D66 Vechtdal en mobiliteit

Mobiliteit is een levensbehoefte. Het Vechtdal kenmerkt zich door grote afstanden tussen
de kernen. De auto is een belangrijke vervoersmodaliteit. 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. De gemeentelijke verkeersveiligheids-plannen komen tot stand met
inspraak van de inwoners. De inwoner als ervaringsdeskundige wordt betrokken bij het
inventariseren van knelpunten en het ontwikkelen van voorstellen om knelpunten op te
lossen.

» Openbaar vervoer
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Reistijden en reiscomfort in het openbaar vervoer moeten kunnen concurreren met de
auto.
De trein, (buurt-) bus en OV-fiets kunnen samen zorgen voor een aantrekkelijk, snel,
hoogfrequent en eenvoudig toegankelijk transport-netwerk. De gemeente moet volgens
D66 prioriteit leggen bij de bereikbaarheid van voorzieningen (bijvoorbeeld bibliotheken
en zwem-baden) voor iedereen, ook vanuit de kleine kernen en het buitengebied.

Goed openbaar vervoer is meer dan een verzameling lijnen, het is een systeem dat –
veel meer dan nu – in samenhang moet worden bekeken.
D66 pleit voor:
-

Carpoolen (niet alleen structureel, maar ook incidenteel), burgerinitiatieven daartoe als
websites en apps, met ‘buurt/naoberschap-auto’s’
Milieuvriendelijke alternatieven: elektrisch aangedreven buurtbussen. Vervoer van en
naar campings in vakantieperiodes met bijvoorbeeld zelfrijdende bussen
Samenwerking tussen gemeente, de provincie en de grensregio’s om
grensoverschrijdend openbaar vervoer te realiseren

» Fietsroutes
Naast functioneel fietsen is toeristisch fietsen een belangrijke pijler voor de economie van
het Vechtdal. Fietsroutes moeten ingericht zijn voor de moderne fiets die breder en sneller
is dan vroeger. Voorrangsregels voor fietsers moeten logisch worden toegepast en in
overeenstemming met de landelijk gangbare normen om verwarring te voorkomen.
» Veiligheid
D66 heeft veiligheid ten aanzien van mobiliteit hoog in het vaandel. Dat houdt in dat we
zoveel als mogelijk streven naar:
- logische en overzichtelijke kruisingen; bij voorkeur dus helemaal geen kruisingen over
doorgaande wegen zoals de N34/Hessenweg;
- zo min mogelijk kruisingen van fietsverkeer door het autoverkeer;
- adequate maatregelen die er voor zorgen dat zich bij de spoorwegovergang geen
(bijna) ongelukken meer voordoen;
- een samenhangend stelsel van vrij liggende fietspaden voor de bereikbaarheid van de
centra. Voor fietsers en voetgangers is het centrum via zogenoemde ‘groene’ lopers
veilig en snel te bereiken;
- langs fietsroutes en bij knooppunten moeten oplaadpunten worden gerealiseerd om
de (elektrische) fiets te ondersteunen.

» Doorgaand verkeer.
Doorgaand verkeer ‘Van Twente tot Drenthe’ via de N36, de N48, de N377 en het
doorgaand verkeer via de N340 en N34 dient vloeiend te kunnen verlopen zonder
gelijkvloerse kruisingen en met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en overig
langzaam verkeer.
D66 Vechtdal blijft aandacht vragen voor:
- veiligheid op de parallelwegen van de nieuwe N340. 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;
- buiten de belangrijke stroomroutes ook 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’. Sluipverkeer wordt met maatregelen teruggedrongen.
Handhaving van parkeerbeleid bij scholen, sportgelegenheden en recreatieactiviteiten
wordt een gemeentelijk speerpunt.
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» Verkeer in de kernen.
Gemotoriseerd verkeer in kleine kernen, woonwijken en het stadscentrum is
onvermijdelijk. Echter het gebruik van auto’s voor de korte afstand is teruggedrongen. In
het stadshart is de norm: geen autoverkeer. Natuurlijk zijn er voldoende mogelijkheden
voor gehandicapten (door middel van ontheffingen) en mensen die slecht ter been zijn.
Bevoorrading van winkels is in de vroege ochtenduren goed georganiseerd. Dat betekent
geen doorgaand verkeer in het stadscentrum en 30 kilometerzones in woonwijken en
straten met een primaire verblijfs-functie. Ten behoeve van de centrumfunctie van de
kernen in het Vechtdal zijn er goede (gratis) parkeermogelijkheden en (bewaakte)
fietsenstallingen in de directe nabijheid van het Centrum aangelegd.

» Handhaving.
Verkeersborden zijn lang niet altijd nodig. De bebouwde centra van het Vechtdal zijn
verkeersbordenvrij. Het centrum is in het toeristenseizoen autovrij en in de winter autoluw.
Door de aanleg van adequate belemmeringen en handhavend optreden bij parkeer- en
snelheidsovertredingen is de veiligheid vergroot. Dat betekent ook handhaving van het
verbod voor vrachtwagens op specifieke wegen.
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THEMA 2
D66 Vechtdal Gezonde bodem, duurzame landbouw en ruimtelijke inrichting
29

» Omgevingsvisie D66: klimaat, natuur en milieu in het Vechtdal
D66 wil streven naar een gezond evenwicht tussen het milieu, het produceren van
voedsel en onze gezondheid. Agrariërs en natuur kunnen daarin uitstekend naast en met
elkaar bestaan. Mits de voedselproductie niet te belastend is voor het milieu en behoud
van de biodiversiteit wordt gewaarborgd.
Als voorzet voor de nog te ontwikkelen omgevingsvisie in het kader van de nieuwe
omgevingswet heeft D66 vier pijlers gekozen om een veilige- en gezonde fysieke
leefomgeving te bevorderen waar de omgevingskwaliteit geborgd wordt. Deze pijlers zijn:
-

het bevorderen van een gezonde bodem;
het bevorderen van voedings-kwaliteit en duurzaamheid;
het bevorderen van gezond leven en
het bevorderen van een natuurlijke omgeving (recreatie).

» Het bevorderen van een gezonde bodem
D66 wil integraal systeemherstel van natuur-, landschap- en landbouwbeheer stimuleren.
Eén van de oplossingen is om te werken met gesloten kringlopen waarbij geen stoffen
verloren gaan en minder milieuvervuiling kan optreden.
D66 ondersteunt dan ook initiatieven op het gebied van natuurlijk agrarisch natuurbeheer
zoals:
- Ommer Marke, de Vechtdalbrede samenwerking voor en door agrariërs met als ambitie
een vitaal platteland
- Bokashi methode, die afkomstig is uit Japan en uitgaat van het gesloten kringloop
principe
- concept van de Heideboerderij, een innovatief concept voor het integrale systeemherstel
van natuur- en cultuurhistorische landbouwsystemen ten behoeve van natuur- en
landschapsbeheer en voedselproductie.
Gemeenschappelijke activiteiten:
Door aanpassingen in het gemeentelijk inkoopbeleid kunnen de gemeenten bevorderen
dat samen met de duurzame landbouw aan creatieve oplossingen wordt gewerkt. Winwinsituaties zijn mogelijk.
Zoek ook samenwerking met agrariërs bij het groenbeleid en natuurbeheer. Benut waar
mogelijk de betrokkenheid bij de eigen omgeving.

» Het bevorderen van goede voedingskwaliteit in relatie tot duurzaamheid.
D66 wil landelijk het keurmerk bevorderen als hulpmiddel voor consumenten om op het
terrein van milieu, dierenwelzijn, voeding en eerlijke handel gerichte keuzes te kunnen
maken.
D66 Vechtdal wil de productie en het gebruik van streekproducten bevorderen.
D66 Vechtdal wil de samenwerking stimuleren tussen belanghebbenden op het gebied
van de productie- en consumptie van voeding.
Gemeenschappelijke activiteiten:
Gemeenten kunnen bevorderen dat scholen, organisaties en ondernemingen meer
gebruik maken van streekproducten door promotie en eigen inkoopbeleid.
Gemeenten initiëren kenniskringen ‘kwaliteit en duurzame voeding’ in samenwerking met
kenniscentra, agrarische natuurvereniging, LTO, Landbouw Hoge- en Middelbare school,
consumenten vertegenwoordiging, biologische boeren en anderen.
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» Het bevorderen van gezond leven (vitaal leven).
In de volksgezondheid staat het streven naar de zogenaamde triple-aim verbetering
voorop. Daarbij wordt gestreefd om tegelijkertijd de volgende drie doelen na te streven:
1. verbetering van de gezondheid-toestand van de populatie als geheel,
2. verbetering van de ervaring van de zorg,
3. verlaging van de kosten per hoofd van de bevolking van de gezondheidszorg.
De Vechtdal gemeenten ontwikkelen en/of stimuleren een integrale Vitaal Vechtdal
filosofie, gericht op samenwerking in de gezondheidsketen en concentratie op preventie
en stimuleren van gezond gedrag. In die filosofie wordt het algemeen aanvaarde verband
tussen gezondheid en de kwaliteit van ons voedsel meegenomen.
Acties gemeente:
- door harmonisatie van beleid met het oog op de volksgezondheid bevorderen dat
duurzame landbouw in alle gemeenten gelijk wordt behandeld bij investeringsaanvragen;
- bevorderen dat boeren een beheertaak wordt gegeven;
- stimuleren dat bepaalde stoffen niet gebruikt worden of niet binnen bepaalde grenzen
van bebouwing aanwezig kunnen zijn.
Gemeenschappelijke activiteiten:
Als gemeenten kunnen we de triple-aim filosofie centraal stellen in onze aanpak van de
openbare gezondheidszorg. Dat kunnen we omzetten naar beleid in het kader van de
Vitaal Vechtdal aanpak:
-

-

Harmonisatie van de regelgeving ten aanzien van de agrarische sector samen
oppakken (binnen landelijke kaders);
Gemeenschappelijk beleid rondom het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevordert
dat de Vechtdal gemeenten niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden door
belangenorganisaties;
Agrarische sector nadrukkelijk betrekken bij beleid voor volksgezondheid en gezond
voedsel.
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» Het bevorderen van een natuurlijke omgeving voor wonen, leven en recreëren
Het Vechtdal is een gemeentegrens overschrijdend natuurgebied. D66 wil de
meerwaarde van Vechtdal bevorderen door in te zetten op een gemeenschappelijk
duurzaam agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
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Gemeenschappelijke activiteiten:
-

-

-

streekmerk Vechtdal regionaal en landelijk promoten;
creatieve invloed uitoefenen op landelijk beleid door wetenschappelijk en juridisch de
status van berm en slootmaaisel uit het Vechtdal te veranderen van verontreinigd afval
in nuttige grondstof voor vruchtbare Vechtdal-landbouw. Toon aan dat het niet
verontreinigd is en start samen een proefproces! Zie ook de landelijke voedselvisie
van D66 (bladzijde 29);
actief aansluiten bij de Regio Oost Nederland en de 3 thema’s Agri, Food, Recreatie.
Ga op inspiratiebezoek met de drie gemeenten naar de Lüneburger Heide.
pilot ‘Vechtdal Heideboerderij’ opzetten voor het bevorderen van duurzame
landbouwmethoden en het verhogen van bewustwording bij consumenten (bewoners
en recreanten);
combinaties van recreatie en educatie;
een duurzame toekomst voor natuurboeren en schaap/geit herders.

D66 Vechtdal wil goede afspraken bevorderen met alle terreinbeheerders. Zowel
particuliere grondeigenaren, de grote landgoederen als Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, het Waterschap, de Provincie en de
gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen. D66 wil werken aan kennisdeling en
duurzame samenwerking.
Een mogelijkheid is het vormen van een groep vrijwilligers en het realiseren van
‘beschutte’ arbeidsplaatsen voor mensen die de natuurboeren en herders helpen en het
belang van goed natuurbeheer ondersteunen.

THEMA 3
D66 Vechtdal, wonen en omgeving
33
Het Vechtdal is een mooie streek. Er is veel natuur, veel bedrijvigheid en ruimte om jezelf
te ontplooien. De streek staat bekend als een gebied waar de mensen vriendelijk zijn,
waar nabuurschap welig tiert en waar je veilig kan leven.
De bevolking krimpt niet in het Vechtdal, maar er is weinig migratie van buitenaf.
Aannemelijk is dat het aantal statushouders dat in het Vechtdal wordt opgevangen de
komende jaren zal gaan stijgen. De basisscholen worden kleiner en dus is er veel
vergrijzing. Terwijl we in de toekomst veel mensen nodig hebben in de zorg, in de sterke
sectoren als de maakindustrie, recreatie en nieuwe mogelijkheden in de
duurzaamheidsector.
De ontwikkelingen vragen om een visie op wonen, en op hoe we om willen gaan met
onze omgeving ‘Wonen is een onderdeel van leven’

D66 Vechtdal legt de nadruk op:
» Door flexibel bouwen (duurzame) woonbehoefte invullen.
Bouwen voor een periode van 30 tot 50 jaar is niet meer van deze tijd. Manieren van
bouwen innoveren te snel, wensen van inwoners veranderen mogelijk nog sneller. We
moeten kijken naar manieren om duurzaam maar flexibel de woonbehoefte in te vullen.
Mensen moeten mogelijkheden krijgen om lang in de eigen woning te blijven, nieuwe
inwoners moeten we kunnen verwelkomen en we moeten oog hebben en houden voor
speciale doelgroepen waaronder de lagere inkomens, nieuwe Nederlanders en mensen
met een beperking. Het bezit van een woning kan minder aantrekkelijk worden voor de
jeugd als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de veranderende
regelgeving rondom de financiering van onroerend goed.
» Bestaande gebouwen duurzaam maken.
We moeten kijken naar verduurzaming van bestaande gebouwen, ook bedrijfspanden
kunnen inzetten in de woningmarkt en wonen niet zien als een op zich staand onderwerp.
D66 ziet het wonen als een onderdeel van het leven, het moet in een breed perspectief
gezien worden. Dus moeten we ook kijken naar zorg, recreatie en vrije tijd, voorzieningen
en onderwijsmogelijkheden.

» Bereikbaarheid/mobiliteit.
Zie ook het thema mobiliteit.
Bereikbaarheid vraagt daarnaast om een goede ICTinfrastructuur zodat de Vechtdal
inwoners en bedrijven ook in de
toekomst deel kunnen nemen
aan informatie en communicatie.

» Voldoende maar niet te grote woningvoorraad
D66 Vechtdal pleit voor de instandhouding van voldoende maar niet te veel
woningvoorraad, verduurzaming van de woningen in het Vechtdal en voor
energieneutraliteit voor alle woningen. Doorstroming op de sociale woningmarkt wordt
bevorderd door een aantrekkelijke vrije sectorwoningmarkt. Een aantrekkelijk aanbod en
de doorstroming op deze laatstgenoemde markt moet dan ook gestimuleerd worden.
Daarnaast wordt innovatie van het woningaanbod bevorderd door het houden van
proeven met nieuwe manieren van wonen en het opheffen van regels die de innovatie in
de weg staan.
Ingezet wordt op de realisering van levensloopbestendige (senioren-) woningen.
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Verkiezingsprogramma Ommen
Onze vitale gemeente Ommen,
Leven, Werken en Ontspannen in een Groene Groei Regio
Inleiding

Als D66 Ommen zijn wij 8 jaar onderdeel van de coalitie en nu bereiden we ons voor op
een volgende periode van 4 jaar.
De afgelopen jaren zijn pittig geweest, bezuinigingen doorvoeren, een ambtelijk fusie met
Hardenberg en soms moeilijke keuzes maken. Tal van zaken zijn de revue gepasseerd
waarbij we U als inwoner veel en vaak hebben ontmoet. En dat is het mooie van Ommen,
de betrokkenheid van burgers bij de actuele onderwerpen. Als D66 hebben we actief
bijgedragen aan het betrekken van inwoners bij het maken van toekomstplannen. En daar
zijn mooie initiatieven uit voort gekomen, zoals de muziekopleiding voor de jeugd door de
muziekverenigingen, het hondenbeleid, winkels op zondag open, kindplein west, het
Ommer Podium.
De uitvoering van de Drieslag en de financiële crisis hebben Ommen in een financieel
moeilijke positie gebracht, inmiddels is daar verbetering in opgetreden. D66 wil de
komende jaren een gezond financieel beleid blijven voeren en niet te enthousiast
meegaan met de huidige euforie nu de economie iets beter gaat. Ommen moet een
stabiele financieel gezonde gemeente worden om op eigen benen te kunnen staan.
Ommen heeft sinds mensenheugenis een belangrijke regionale functie, iets waar we trots
op zijn. Die regionale functie hebben we te danken aan het feit dat Ommen ligt op het
kruispunt van oost-west en noord-zuid met de Vecht als centraal knooppunt. Een
bijkomstigheid is de toegenomen verkeersdrukte die de nodige problemen met zich
meebrengt. Gelukkig is de doorstroming inmiddels goed verbeterd maar er zijn nog wel
wat knelpunten. D66 vindt dat er beter gebruikt gemaakt moet worden van de rondweg
en het doorgaand verkeer door het centrum zoveel mogelijk beperkt moet worden. Zo zijn
wij voorstander voor het autoluw maken van de markt, het verbeteren van de
parkeermogelijkheden en verbetering van de fietsroutes.
De komende jaren moet ook de N34 tot uitvoering komen die een gunstige invloed zal
hebben om de verkeerssituatie in Ommen.
Als het gaat over Ommen, wordt te vaak alleen aan de stad Ommen gedacht, terwijl dat
maar een klein onderdeel is van de gemeente. Ons het buitengebied mag wat ons betreft
vaker op de agenda staan. De plaatselijke belangen weten ons gelukkig goed te vinden,
andersom zouden wij ons eens wat vaker op de dorpen en buurtschappen mogen richten.
Daar willen we de komende jaren wat aan gaan doen, ook hierbij hebben we de inwoners
nodig om samen zaken voor elkaar te krijgen. Doe gerust een beroep op ons en laat uw
belangen goed vertegenwoordigen.
Wij hebben een mooi verkiezingsprogramma en zijn ambitieus, dat is een mooie basis
voor de toekomst. Maar het belangrijkste om iets te verwezenlijken zijn niet de ambities
of het programma, maar de samenwerking met u om voor Ommen aan verbetering te
blijven werken.
U kunt op ons rekenen, wij rekenen op u.
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Lokale Punten
» Wonen en leven.
Wij zijn een groene gemeente en dat moet ook zo blijven. In deze groene omgeving moet
ruimte geboden worden aan levensbestendig en alternatief wonen, met nadruk op
duurzaamheid, het tegengaan van vervuiling en het reduceren van CO 2.
D66 pleit voor een veilige woonomgeving. We leven op een prettige wijze samen in
Ommen en willen dat blijven doen, ook de mensen met een kleine beurs. Daarvoor bieden
we voldoende (zorg)faciliteiten. D66 wil de buurtschappen en het buitengebied
levendig houden.
» Centrum
Winkelen, werken en wonen in de binnenstad moet met een plezierig en veilig gevoel
kunnen. Daarvoor pleit D66 voor een autoluw centrum, voor centrummanagement en
voldoende gratis parkeervoorziening aan de rand van het centrum.
Als het gaat om de toekomst van de binnenstad, kunnen we het samen beter dan alleen.
Wil de binnenstad economisch optimaal functioneren, dan moeten we gebruikmaken van
vereende krachten.
» Jeugd en jongeren
D66 pleit al jaren voor een jongerenraad in de vorm van een klankbordgroep. Zo kunnen
jongeren meepraten over wat er in Ommen mist of anders kan. Ommen moet jongeren
kans tot vermaak en tijdverdrijf bieden.
D66 is ook bezorgd om het definitieve vertrek van vele jongeren uit onze gemeente naar
andere gebieden. Ommen moet aantrekkelijk blijven voor jongeren om te wonen, te
studeren en te werken. Betaalbare starterswoningen (huur en koop), studentenkamers,
openbaar vervoer en voldoende werkgelegenheid blijven daarom speerpunten voor D66.
» Recreatie en toerisme
Ommen moet het gehele jaar aantrekkelijk zijn. D66 is bezorgd over de maanden buiten
het
toeristenseizoen,
waarin
veel
ondernemers
het
zwaar
hebben.
Natuur, cultuur en ondernemerschap vormen hiervoor een sterke driehoek. Kunst,
cultuur en erfgoed zijn essentieel voor een open en verbonden samenleving.
» Natuur en agrarische sector
D66 zet zich in voor een gezonde agrarische sector en behoud van natuur. Het bestrijden
van exoten moet worden opgepakt. Met het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet
zorgvuldig worden omgegaan.
» Betrokken en aanspreekbare overheid
D66 streeft naar een klantgerichte, laagdrempelige en efficiënte organisatie, dicht bij
de inwoner. Ommen moet een stabiele financieel gezonde gemeente worden om op
eigen benen te kunnen staan.
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Verkiezingsprogramma Hardenberg
Onze vitale gemeente Hardenberg,
Leven, Werken en Ontspannen in een Groene Groei Regio
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VOOR ELKAAR
Voor onze inwoners, onze kinderen en onze kleinkinderen willen we een
toekomstbestendige, veilige en fijne leef- en werkomgeving.
» Leefbaarheid in iedere buurt
Wat?
Wij willen voorzieningen bereikbaar houden voor iedereen. Voorzieningen zoals: de
huisarts, de (buurt)supermarkt, ontmoetingsruimte.
Wij dragen bij aan een veilige, gezonde schone leefomgeving.
Iedereen moet zich in de eigen buurt thuis kunnen voelen.
Hoe?
-

Met iedere kern stellen we als gemeente samen een buurt (dorps) plan op waarin
wensen, ideeën en oplossingen worden opgenomen.
In samenwerking met buurten en scholen wordt het zwerfvuil teruggedrongen, dit kan
bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijkse buurtopruimactie en het stimuleren van
nieuwjaarsvegen.

» Zorg voor onze ouderen
Wat?
Wij willen dat ouderen zolang mogelijk actief, met sociale geborgenheid mee kunnen
doen in de samenleving.
Zorg is voor ons aandacht en waardering voor de oudere mens
Hoe?
-

Wij zorgen voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen
helpen.
De gemeente bevordert dat ouderen ook toegang hebben voor nieuwe media.

» Jeugdzorg
Wat?
Wij vinden dat iedere jongere recht heeft op een veilige jeugd waarin hij of zij zich
maximaal kan ontwikkelen.
Wij willen voorkomen dat kwetsbare kinderen tussen het ‘wal en schip’ terecht komen.
Hoe?
-

Wij willen als gemeente inzetten op een systeem van vroeg signalering. We willen
samenwerken met school, huisarts, wijkagent, kinderartsen en consultatiebureau.
Voor de jeugdzorg willen we dat een kind of jongere maar met een gezin
coördinerende contactpersoon te maken heeft.

-

We willen als gemeente een contactpunt instellen heeft waar alle meldingen terecht
komen als de veiligheid of de gezondheid van een kind of jongere in het geding is.

» Duurzaamheid
Wat?
We willen meer biodiversiteit in onze gemeente Hardenberg.
We willen dat bij nieuwbouwprojecten gebruik wordt gemaakt van het herbruikbare
materialen.
Wij stellen bij nieuwbouwprojecten eisen aan de landschappelijke (visuele) kwaliteit.
Wij willen in 2040: 100% duurzaam opgewekte energie en energieneutraal bouwen.
Hoe?
-

We gaan samen met de agrarische sector, inwoners van het buitengebied en
natuurorganisaties een plan van aanpak maken voor meer biodiversiteit
- Bij ieder nieuw beleid is duurzaamheid een vanzelfsprekende randvoorwaarde
- Iedere aanvraag voor nieuwbouw wordt getoetst aan de visuele kwaliteit van
landschap en leefomgeving
- We gaan investeren in grootschalige duurzame energieprojecten. Het rendement van
deze investering wordt ook weer voor eenzelfde doel ingezet.
Duurzaamheid is een verdienmodel. Innovatie en ontwikkeling ervan biedt nieuwe
werkgelegenheid.
» Ruimte om te ontwikkelen
Wat?
Iedereen heeft recht op een eigen plek in de samenleving en doet mee naar eigen
vermogen.
We helpen beperkingen of belemmeringen op te heffen.
Hoe?
-

Wij willen kansen voor iedereen in het onderwijs
Wij stimuleren nieuwe vormen van bedrijvigheid -onder andere op het gebied van
duurzaamheid – voor een toekomstbestendige werkgelegenheid
We bestrijden armoede met het afkopen van schulden in ruil voor een tegenprestatie
in de vorm van (vrijwilligers) werk.
We blijven werken aan een optimale infrastructuur; goede weg- water-, spoor- en
ICT-verbindingen.

» Economie
Naast de kansrijke economische sectoren agri-business, kwalitatief hoogwaardige
maakindustrie en vrijetijdseconomie ziet D66 Hardenberg de gezondheidssector
(inclusief gezondheidspreventie) als kansrijk.
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Verkiezingsprogramma Dalfsen
Onze vitale gemeente Dalfsen,
Leven, Werken en Ontspannen in een Groene Groei Regio
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» Groene groei
D66 Dalfsen kiest voor een gemeentepolitiek die zich bij de besluitvorming afvraagt wat
de impact is voor toekomstige generaties. Wat vindt uw kind, uw kleinkind en uw
achterkleinkind ervan? Heel oude culturen hielden al rekening met onze generaties. Anno
2017 kijken we weer bewust op dat kompas. We zien veel signalen die vragen om
koersverandering.

De aarde is een gesloten systeem. Wat er niet is, dat is
er niet. Wat er wel is, daarvan moeten we zorgen dat het
niet verloren gaat. Thomas Rau in VPRO Tegenlicht
Die toekomst bouwen we op de schouders van de mensen die ons voorgingen. In
Oosterdalfsen bijvoorbeeld zijn heel oude plekken van waarde ontdekt. Er gaan plekken
verloren en er worden nieuwe plekken van waarde gemaakt. Het landschap is steeds in
verandering.
Onze nakomelingen rekenen erop dat wij met hen rekening houden. Zij verwachten dat
wij nu onze verantwoordelijkheid nemen. Een duurzame samenleving zorgt voor de
zwakste schakel om de ketting sterk te maken. De mensen die nu nog geen stem hebben
zijn de zwakste schakel. We kunnen ervoor kiezen om ze te negeren zonder dat ze
protesteren. Wat zijn de gevolgen van onze besluiten voor de 7 e generatie na ons? D66
Dalfsen zoekt nadrukkelijk de verbinding. Verbinding tussen verleden-heden-toekomst,
verbinding tussen mensen nu, verbinding tussen mensen later.
» Successen 2014-2018
- Tijdige toegankelijkheid financiële jaarstukken gemeente, nieuwe accountant;
- Kritisch blijven kijken naar investeringen, ondanks gunstige financiële positie
gemeente (aanscherpen procedures hergebruik bank Nieuwleusen);
- Initiatief tot ontwikkelen instrumenten om meer jongeren bij besluitvorming gemeente
te betrekken;
- Herinrichting knelpunten en oude lanen vanuit duurzame en cultuurbehoudende
overwegingen (bv. Rechterensedijk Dalfsen, Jachtlusterallee Nieuwleusen);
- Voorzitten werkgroep planning en controle;
- Het beperken van onbelemmerde groei, denk na over duurzaamheid, over
toekomstbestendigheid;
- Budgetten voor doelgroepen moeten vooral ook bij de doelgroepen terecht komen;
- Maatwerk in het sociale metier, met een nadruk op ondersteuning van kinderen die in
armoede leven;
- De stilte rondom de voorgenomen uitbreiding van het vliegveld Lelystad doorbrak D66
Dalfsen door kritisch te vragen naar de gevolgen van de (publiekelijk nog onbekende)
aanvliegroutes voor de inwoners van de gemeente.

» D66 Dalfsen 2018-2022
Zowel voor inwoners als gebruikers (recreatie en toerisme) is de gemeente Dalfsen
aantrekkelijk vanwege rust en ruimte. D66 Dalfsen schaart zich van harte achter het D66
Vechtdal motto: ‘ons vitaal Vechtdal, een groene groeiregio voor en door mensen’. Bij
alle gemeentelijke beslissingen wordt gekeken naar de leef- werk- en verblijfkwaliteit van
het gebied.
» De gemeente en haar beslissingen zijn van alle inwoners: participerende democratie
De relatie tussen de gemeente en haar inwoners verandert in hoog tempo. In Nederland
zijn er steeds meer gemeenten die inwoners constant vragen om hun mening of bijdrage.
In Dalfsen hebben worden ook eerste voorzichtige stapjes gezet in deze zogeheten
participatieve democratie. Van het college van B&W en de gemeenteraad vraagt dit om
deels een andere rol. Loslaten in vertrouwen vindt D66 Dalfsen! De brede inbreng vanuit
onze samenleving bij de centrumvisie van de kern Dalfsen laat zien dat mensen graag
hun ideeën en creativiteit willen inzetten wanneer zij daar de gelegenheid voor krijgen.
Het D66 initiatief voor brede luistersessies in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn gemeentebreed omarmd. D66 Dalfsen wil niet
bepalen wat goed voor u is maar kiest ervoor om u de middelen te geven om eigen ideeën
en wensen voor uw buurt, wijk of kern in te brengen. D66 Dalfsen gebruikt de komende
raadsperiode om participerende democratie meer te ontwikkelen. Daarbij geldt dat
participerende democratie over onderwerpen gaat die dichtbij zijn, maar waar de
deelnemers ook een verantwoordelijkheid voor hebben: zowel voor het proces als ook de
uitkomst. Ideeën die in strijd met de wet zijn, worden niet uitgevoerd. Er is een duidelijke
samenhang tussen mens en besluit. Te denken valt aan instrumenten als:
Een inwonersbegroting.
Via een speciaal hiervoor ingerichte app en digitaal platform kunt u ideeën aandragen en
stemmen op andere ideeën van gemeentegenoten. Er wordt een deel van de begroting
beschikbaar gemaakt voor deze ideeën. De politiek gaat niet meer bepalen wat uw leefen woongenot in Dalfsen verbetert. Dat kunt u echt zelf wel. Simpel met uw smartphone
of laptop. Natuurlijk helpt de gemeente u wel wanneer daar behoefte aan is.
Een inwonersraad.
Tweemaal per jaar worden er 50 inwoners willekeurig geloot en uitgenodigd. De
gemeenteraad selecteert een aantal plannen waarvan zij denkt dat de inwonersraad
prima kan bepalen of dit een goed idee is of niet. Opnieuw, niet de gemeenteraad maar
u bepaalt!
Een digitaal platform.
Er zijn de afgelopen jaren goede applicaties ontwikkeld die u in staat stellen om op
thema’s die u belangrijk vindt te kunnen meebeslissen. Zoals bij het punt
inwonersbegroting genoemd is vindt D66 Dalfsen dit een goed middel om ideeën te delen
en op andere ideeën te stemmen. Als de gemeenteraad gaat besluiten over een thema
wat u aan het hart gaat dan krijgt u daar vanzelf een melding van op uw smartphone of
mailadres.
» Rust en ruimte, duurzaamheid
Anders bouwen zodat een gebouw een depot wordt voor de grondstoffen van de
toekomst.
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Grondstoffen (zogeheten afval) niet verbranden maar zo gebruiken dat alles in de
toekomst opnieuw bruikbaar is. Gebruik van open ruimtes op industrieterreinen voor
plaatsing van zonnepanelen.
Boeren stimuleren en helpen in het omgaan met nieuwe kennis en inzichten en vragen
van consumenten over natuur en milieu. In een buurgemeente is een belangrijk initiatief
ontstaan, ‘Heel Salland biologisch’. Hoe kunnen we de gemeente Dalfsen daarbij
‘aanhaken.’
Het klokkenluiden door D66 Dalfsen over de laagvliegroutes naar en van het toekomstige
uitgebreide vliegveld Lelystad in de afgelopen raadsperiode past precies in dat
uitgangspunt. Het vervolgens ook politiek, bestuurlijk en constructief hard maken voor
een duurzame toekomstgerichte oplossing ten aanzien van het Nederlandse vliegruim is
voor D66 Dalfsen vanzelfsprekend: D66 Dalfsen neemt ook graag verantwoordelijkheid
voor waar ze voor staat.

» Zorg/welzijn/sport/onderwijs
Ertoe doen.
D66 Dalfsen staat voor een samenleving waarin iedereen vanuit zijn eigenheid zijn
bijdrage kan leveren. Elke leeftijdsfase en elke situatie kent zijn eigen dynamiek.
Sommigen krijgen op enig moment een afstand tot de samenleving, door allerlei
beperkingen. Vanuit hun specifieke situatie actie ondernemen om deze beperkingen te
slechten staat D66 voor ogen. D66 wil kleinschalige initiatieven stimuleren en faciliteren,
ruimte voor experimenten bieden, zonder daarbij in de rol van de hulpverleners te treden.
Jeugd
De jeugd heeft de toekomst. Daarom wil D66 Dalfsen investeren in goed onderwijs en
het toegankelijk zijn van sport- en culturele voorzieningen voor alle jongeren.
D66 wil de jeugd expliciet betrekken bij de plannen die er -vooral voor hun toekomstgemaakt worden. Het verder doorstarten van de Jongerenraad is hierbij een van onze
speerpunten.
Vrijwilligers
In onze samenleving zijn zij onmisbaar, in sport- en verenigingsleven, in zorgsituaties.
Vrijwilligers zijn echter steeds minder in staat om zich voor langere tijd te binden aan een
dergelijke taak. Het is noodzakelijk om nieuwe manieren te vinden om de organisatie van
het verenigingsleven te waarborgen. D66 wil deze zoektocht faciliteren en ondersteunen.
Complexe samenleving
De samenleving is voor velen zo complex dat zij daardoor onvoldoende toegang hebben
tot faciliteiten en informatie die voor hen belangrijk is. Om problemen te voorkomen, vindt
D66 dat kwetsbare groepen daar actief voor benaderd moeten worden, voor zover dit in
ander verband al niet gebeurt. Bijvoorbeeld door eenieder die 80 jaar wordt te bezoeken
en na te gaan waar de behoefte van deze oudere ligt.
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Zorg voor elkaar
Zorg hebben voor elkaar versterkt de onderlinge samenhang. D66 Dalfsen wil initiatieven
stimuleren en faciliteren. Buurtbewoners die hiervoor een plan hebben, maatschappelijke
stages, ondernemers en verenigingen die een manier zoeken om invulling aan hun
betrokkenheid te geven.
Rol gemeente
D66 Dalfsen ziet een duidelijke rol voor de gemeente bij al deze activiteiten: stimuleren
van initiatieven, faciliteren van experimenten, ondersteunen van de uitvoering van
plannen. Zorgen dat beschikbaar budget zoveel mogelijk besteed wordt aan
ondersteuning van degenen die het nodig hebben. De regierol van de gemeente
verbeteren door vanuit de vraag naar een oplossing te zoeken en maatwerk te bieden,
de samenhang en afstemming te bewaken. Toezien op goed bereikbare en toegankelijke
faciliteiten en aandacht voor een goede sociale en fysieke veiligheid.

» Werk, Economie
D66 Dalfsen moedigt ondernemers aan! We doen dit door te zorgen voor een bruisende
leeromgeving, recreatie en natuur en bloeiende cultuur. Daarmee trekken we talent naar
Dalfsen. Circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk
voor D66. We willen dat onze mooie dorpskernen groen, veilig en rustig blijven en alle
inwoners maatschappelijk betrokken worden en blijven. Hoe draagt D66 actief bij aan
deze punten?
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie en dat willen we zo
houden. We zoeken oplossingen voor dagelijkse ongemakken; we maken ons sterk voor
meer oplaadpunten voor e-bikes, zodat zowel bewoners als toeristen hier gebruik van
kunnen maken.
Laag overvliegende vliegtuigen van en naar Lelystad en permanente bewoning hebben
wij landelijk onder de aandacht gebracht. Maar ook het permanent wonen op onze
recreatieparken passen niet bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. D66 is en
blijft scherp en luidt de noodklok als dat nodig is.
Fraude met de zorgbudgetten wil D66 voorkomen door hierin intensief met de zorgsector
op te trekken.
Samen met de detailhandel houden we maatschappelijke ontwikkelingen goed in de
gaten en nemen we actie als dat nodig is om leegstand en verpaupering van de
winkelstraten te voorkomen. D66 vindt dat het mogelijk moet zijn dat winkels open zijn op
het moment dat klanten en winkeliers daar behoefte aan hebben.
D66 realiseert zich diverse onderwerpen vaak nauw met elkaar samenhangen. Een
aantrekkelijk groen gebied, met voldoende toeristische en recreatieve functies en een
fijne woonomgeving kan samen gaan met een economisch vitale agrarische sector. De
gemeente pakt, wat D66 betreft, hierin de regie.
We willen Dalfsen aantrekkelijk maken voor ondernemers van buiten. Door het bieden
van een aantrekkelijk ondernemersklimaat, scherpe grondprijzen en regionale
samenwerking is meer mogelijk. Economische groei moet altijd doordacht gebeuren en
D66 blijft alert op de impact op het milieu.
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D66 moedigt ondernemen aan, onder andere door het stimuleren van ondernemerschap
vanuit universiteit, HBO en MBO. D66 investeert in Dalfsen als vestigingsplaats voor
talent, door te zorgen voor een bruisende leefomgeving, bloeiende cultuur, recreatie en
natuur. Startups en het mkb zijn de motor van banen en innovatie in Nederland. En dus
belangrijk voor de groei van onze economie.
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COLOFON
Dit verkiezingsprogramma is het gezamenlijke verkiezingsprogramma van de politieke
afdeling D66 Vechtdal, die de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg omvat
Meer gemeente-specifieke beleidsprogramma’s zijn onder verantwoordelijkheid van de
individuele fracties opgenomen.
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