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Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het half november en zijn we net weer 
in een lockdown gegaan voor de komende drie weken. Het coronavirus hebben we 
nog niet onder de duim. Naar het zich laat aanzien zullen we er rekening mee 
moeten houden dat het van tijd tot tijd de kop weer opsteekt. Ik wil u dan ook een 
goede gezondheid en kracht toewensen om deze tijd met elkaar door te komen. 
 
De gemeente Berkelland is een prachtige gemeente waar ik enorm trots op ben. Om 
Berkelland nog beter en mooier te maken wil ik me de komende jaren weer inzetten. 
Wonen, Werken, Zorg, Onderwijs, Natuur, Droogte en Klimaat zijn voor ons 
belangrijke thema’s. Het verenigingsleven is daarbij een rode draad die door alle 
thema's heenloopt en zorgt dat de Berkellandse samenleving blijft draaien. Een 
samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen.  
 
D66 bedrijft eerlijke politiek. Wij zijn kritisch, maar positief. D66 Berkelland is voor 
een bescheiden lokale overheid die ruimte geeft aan inwoners en ondernemers door 
het aantal regels te beperken. Uitgangspunt is de vraag, niet de regel! De gemeente 
moet meedenken over wat er wel kan en hoe. Het lokale bestuur moet transparant en 
navolgbaar zijn. Het vroegtijdig betrekken van u als inwoner bij de plannen van de 
gemeente, hoort daar onlosmakelijk bij.  
 
Ik heb de overtuiging dat u veel van onze thema's ook in de verkiezingsprogramma's 
van andere partijen tegen zult komen, met hier en daar wat andere accenten. Er is 
meer dat ons bindt dan ons verdeeld. Er is wel een belangrijk verschil in de manier 
waarop je thema's als woningbouw en goede zorg wilt vormgeven. Daarnaast blijkt 
dat plannen maken iets anders is dan ze ook daadwerkelijk goed uitgevoerd krijgen.  
 
D66 heeft de mensen en de ideeën om Berkelland op 
koers te krijgen. Ze zijn stuk voor stuk een kei op hun 
politieke aandachtsgebied en staan met beide benen 
midden in de Berkellandse samenleving. We hebben 
daarbij een antenne voor maatschappelijke 
ontwikkelingen, al in 2017 zagen wij een einde aan de 
krimp en wilden wij woningbouw weer mogelijk 
maken. Wij hebben als eerste gepleit voor de aanleg 
van glasvezel in het buitengebied. Een buitengebied 
waar nu veel maatschappelijke veranderingen 
samenkomen en we met elkaar opzoek moeten naar 
een nieuw evenwicht. We zijn Berkellandse 
Democraten en vragen uw stem voor deze 
Berkellandse gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Geef D66 Berkelland uw stem! 
 

Han Boer  
Lijsttrekker D66 Berkelland 

Voorwoord lijsttrekker 
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 Betrokken gemeente, betrokken inwoners 
Inwoners verwachten een gemeentebestuur waarmee we in gesprek kunnen 
gaan, dat transparant is, servicegericht en zeggenschap geeft over hun 
bijdrage aan de samenleving. Omgekeerd heeft de gemeente behoefte aan 
betrokken inwoners. Inwoners immers weten vaak het best zelf wat echt nodig 
is in hun buurt of op de school van hun kinderen. Daarom wil D66 dat 
inwoners meer ruimte krijgen van de gemeente op allerlei terreinen. Mede op 
initiatief van D66 is hierin de afgelopen raadsperiode veel bereikt. Een goed 
voorbeeld is het instellen van het Naoberfonds. Een fonds voor goede ideeën 
van inwoners die de buurt leefbaarder maken. Wij willen dat de gemeente 
hiermee doorgaat. Samen maken we een betrokken gemeente, met betrokken 
inwoners. 

 

 Levendige lokale democratie 
De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met meer directe zeggenschap voor 
inwoners. Thema-avonden over de zorg, schuldhulpverlening, maar ook door 
inwoners die in een werkgroep hun bijdrage leveren. De lessen die dit heeft 
opgeleverd, willen we gebruiken om de democratische besluitvorming in de 
hele gemeente te versterken. De gemeenteraad bepaalt hierin nog steeds het 

 

1. Inwoners en bestuur 
 

Samen maken we Berkelland. Vanaf het allereerste 

begin is D66 gericht op het versterken van onze 

democratie. Dat is onverminderd actueel. Nog 

steeds voelen te veel mensen zich niet betrokken 

bij onze lokale democratie, het bestuur van de 

gemeente. 
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kader, maar de inbreng van de inwoners telt zwaarder mee. Wie zelf ergens 
bij betrokken is, weet vaak het best wat nodig is. D66 wil daarom 
besluitvorming nog vaker op het laagst mogelijke niveau organiseren in de 
dorpen en wijken. De gemeenteraad kan zich dan nog meer richten op 
overkoepelende onderwerpen en het algemeen belang bewaken. Waar nodig, 
neemt de gemeente initiatief om inwoners samen te brengen en 
belemmeringen weg te nemen. Zo versterken gemeenteraad en nieuwe 
vormen van directe democratie elkaar. D66 wil in dit kader dat de gemeente 
een progressieve en democratische visie op de digitale samenleving 
ontwikkelt en meer gaat experimenteren met online participatietools. 

 

 Geef kinderen en jongeren een grotere stem 
Ook voor Berkelland geldt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom 
willen we vooral ook dat kinderen en jongeren een stem krijgen in het bepalen 
van hun toekomst. Wat D66 betreft verdienen kinderen en jongeren alle 
kansen om democratische vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze kunnen 
meepraten over zaken die hen aangaan. D66 wil de jongerenraad nog meer 
slagkracht geven. Dit door betere randvoorwaarden zoals meer financiële 
personele ondersteuning en support-programma’s. Op deze manier blijft het 
werk bestaan dat de jongerenraad met veel energie verricht en kan zij blijven 
bijdragen aan goede adviezen aan de gemeenteraad.  

“Groep 8 aan de macht” – van origine een D66-idee - kan doorontwikkeld 
worden. Alle achtstegroepers worden op het gemeentehuis uitgenodigd door 
het gemeentebestuur. Al spelenderwijs kunnen zij debatteren en besluiten 
welke zaken zij belangrijk vinden voor hun buurt en voor hun toekomst. 
Kinderen doen er toe. D66 wil dit ook inzetten voor het voorgezet onderwijs. 
Onderzocht moet worden of de introductie van een kinderburgemeester en 
een raad van kinderen raadsbreed ondersteund kan worden. Ook moet er 
jaarlijks (rondom de dag van de democratie) aandacht gevraagd worden op 
scholen voor burgerschapseducatie. De komende jaren willen we de 
denkkracht van kinderen en jongeren nog beter benutten: op scholen bij het 
ontwikkelen van gemeentelijk beleid en in dorpen en wijken bij nieuwe vormen 
van directe democratie.  

 

 Vertrouwen staat voorop 
De gemeentelijke dienstverlening en communicatie zijn de afgelopen periode 
flink verbeterd. D66 wil hiermee doorgaan. We willen niet alleen dat inwoners 
eenvoudig toegang hebben tot alle informatie en dienstverlening die zij nodig 
hebben, maar ook dat de informatie hierover voor iedereen te begrijpen is.  

D66 wil de gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk verder digitaliseren. 
Wie over minder digitale vaardigheden beschikt, kan altijd terecht voor hulp bij 
het gemeentehuis, een bibliotheekfiliaal of bij het Voormekaarteam. Het moet 
hoe dan ook altijd mogelijk blijven om brochures en formulieren toegezonden 
te krijgen.  
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D66 wil dat de gemeente inwoners niet onnodig in de weg zit met regels en 
formaliteiten. Een gemeente die uitgaat van vertrouwen, krijgt ook het 
vertrouwen van inwoners. Als iemand een vergunning aanvraagt of een vraag 
stelt, moet hij/zij erop kunnen rekenen dat hij/zij een correct antwoord krijgt 
binnen de gestelde termijn. En als een inwoner zich een keer vergist, wordt 
niet meteen een boete uitgedeeld. Wat D66 betreft, krijgen inwoners daarom 
onder meer het recht om een vergissing te maken (vinkje verkeerd zetten). Als 
inwoners zich niet aan een regel houden, gaat de gemeente zoveel mogelijk 
eerst in gesprek om opheldering te vragen en uitleg te geven. Inwoners krijgen 
pas te maken met een sanctie als aannemelijk is dat er overduidelijk geen 
vergissing in het spel is.  

 

 Regionale samenwerking 
D66 is geen voorstander van een forse overdracht van gemeentelijke 
bevoegdheden aan een interlokaal, niet democratisch gekozen 
samenwerkingsverband, zoals bijvoorbeeld de Regio Achterhoek. Wij zien 
meer heil in effectieve samenwerkingscontracten, gericht op concrete 
projecten die door de gemeenteraad goed ingekaderd, aangestuurd en 
gecontroleerd kunnen worden. D66 vindt dat Berkelland een omvang kent, die 
goed past bij het uitvoeren van de taken die tot de eerste verantwoordelijkheid 
van de gemeente behoren. Dat geldt ook voor de taken die in de nabije 
toekomst op ons afkomen. Bovendien is Berkelland een van de grootste tien 
plattelandsgemeenten van Nederland. Daarom is D66 tegen eventuele 
plannen voor een verdergaande gemeentelijke herindeling in de 
Achterhoek/Twente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66 D’RAN: 

 

• Samen met onze inwoners op weg binnen gezonde 

bestuurlijke verhoudingen 

• Experimenteren op thema’s met inwoners, deskundigen en 

tegendenkers, meer medezeggenschap voor onze inwoners 

• Verder terugdringen van onnodige regeldruk en 

bureaucratische rompslomp 

• Meer ruimte voor burgerinitiatieven: onderwerpen worden 

aangedragen ter bespreking in en besluitvorming door de 

gemeenteraad 

• Niet herindelen maar samenwerken 
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 Natuurbescherming 

Duurzaam natuurbeheer komt alleen tot stand in samenhang met ruimtelijke 

ordening, water, milieubeleid, recreatie en landbouw. D66 vindt dat de 

gemeente verantwoordelijk is voor de zorg voor natuur en landschap, toezicht, 

voorlichting en bemiddeling, opzetten, stimuleren en begeleiden van 

natuurbeheeractiviteiten. De gemeente dient in eerste aanleg zelf zorg te 

dragen voor het onderhoud van waardevolle landschapselementen, daar waar 

mogelijk kan een convenant met verenigingen en stichtingen op dit gebied een 

goed of zelfs beter alternatief bieden.  

 

Natuur en recreatie zijn van belang voor de landbouw en omgekeerd. 

Agrarisch natuurbeheer moet economisch rendabel zijn. Daar waar natuurlijke 

landschapselementen zoals plantenrijke bermen, houtwallen en bosschage 

stilzwijgend verdwijnen, dient handhavend opgetreden te worden. Terugkeer 

van het coulisselandschap en brede bermen met struweel zijn op papier 

geregeld, maar moeten nu in de praktijk hersteld worden. We doelen daarmee 

op een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en het leefbaar maken van 

het landschap. D66 steunt pogingen van de gemeente Berkelland om het 

landelijke beleid op het gebied van de opgave voor de mestboekhouding aan 

te passen, zodat er gewerkt wordt met kadastrale gegevens in plaats van 

luchtfoto's. 

 

2. Groen en duurzaam 
 

Alle gemeentelijke besluiten dienen getoetst te worden op 

gevolgen voor natuur, milieu en aan de doelstelling om in 

2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Daarom zetten 

we groene aanbestedingsprocedures bij de overheid 

door. Dit moet tot uitdrukking komen in een speciale 

duurzaamheidsparagraaf bij gemeenteraadsvoorstellen. 

Controle op de naleving van verordeningen en 

voorschriften is van groot belang. 
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 Openbaar groen 

De invalswegen naar iedere kern van de gemeente Berkelland zijn een 

visitekaartje en dienen er representatief uit te zien. De gemeente dient te 

zorgen voor een milieuvriendelijk beheer van wegbermen en plantsoenen. 

Inwoners dienen, zoveel mogelijk, betrokken te worden bij de inrichting van 

het openbaar groen. Onderhoud vinden we een gemeentelijke kerntaak. Dat 

laat onverlet dat we instemmen wanneer er, in samenspraak met inwoners, 

vrijwillig besloten wordt tot een andere beheersvorm van een straat of wijk. 

Het openbaar groen dient goed onderhouden te worden. Openbaar groen mag 

dan ook vervangen worden door groen dat minder onderhoud vereist zodat de 

totaalaanblik door het jaar heen verzorgd is. 

 

 

 Hondenbelasting 

D66 is geen voorstander van hondenbelasting. Wel zien we dat op sommige 

plaatsen ernstige vervuilingen ontstaan doordat er onvoldoende gehoor wordt 

gegeven aan de opruimplicht. Wij zien hiervoor een belangrijke handhavende 

en bewustmakende taak. Extra controles zijn nodig op speelplaatsen en 

rondom visvijvers. Ook in het buitengebied neemt de overlast toe en kan vee 

van agrariërs besmet raken. Voorlichting is ook hier erg belangrijk.  

 

 

 Vuilverwerking 

De landelijke VANG 'Van Afval Naar Grondstof' doelstelling is dat in 2020 niet 

meer dan 100 kilogram restafval per inwoner ingezameld wordt en een 

afvalscheiding van meer dan 75%. Berkelland zit medio 2021 nog op 206 

kilogram restafval, met een scheidingspercentage onder de 70%. Berkelland 

heeft dus nog een lange weg te gaan. 

 

De afgelopen 4 jaar is er weinig gebeurd, op de invoering van de PMD 

container na. Kostbare tijd is verloren gegaan, want het invoeren van een 

nieuw afvalverwerking en ophaalsysteem kost tijd. Verdere reductie van kilo’s 

restafval ziet D66 in een combinatie van bron- en nascheiding. Bronscheiding 

op de huidige manier, met hetzelfde aantal of, zo mogelijk, minder containers, 

gecombineerd met nascheiding in de afvalverwerkingsinstallatie. Aan de  

voorkant geldt dus vergroting van het scheidingsbewustzijn bij de inwoners, 

gestimuleerd door landelijke maatregelen zoals statiegeld, en aan de 

achterkant optimaal gebruik maken van de nieuwste technische  

ontwikkelingen, gericht op zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Ook 

als dat betekent dat we afscheid moeten nemen van onze regionale 

afvalverwerker Twence. Voor D66 staat gemak voor onze inwoners, 

hergebruik van grondstoffen en betaalbaarheid voorop. D66 blijft daarbij 

voorstander van het principe 'de vervuiler betaalt'. 
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 Klimaatverandering en Energietransitie 
Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering door de CO2 uitstoot. Het 
doel is voor iedereen helder: loskomen van onze afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen. De weg hier naartoe, de manier waarop, met welk tempo en 
met wie, is verre van helder.   
 

Ook Berkelland moet zijn bijdrage leveren. Dat begint bij het verminderen 
van energieverbruik. Goede voorlichting en gerichte subsidies horen daarbij. 
Met speciale aandacht voor de energiearmoede, bewoners van oude huizen 
die financieel niet of nauwelijks financieel in staat zijn te investeren en de 
steeds stijgende energierekening niet meer kunnen betalen.  
 

Voor D66 Berkelland is de landelijke opgave leidend: 100% energie neutraal 
in 2050, de Achterhoekse doelstelling voor de RES (Regionale Energie 
Strategie) moet daarop aansluiten. Uitgangspunt hierbij is dat deze 
doelstellingen realistisch en haalbaar moeten zijn. Realistisch ten aanzien 
van het draagvlak onder inwoners, daarnaast moeten deze doelstellingen 
haalbaar zijn. Daarbij zijn veel factoren van belang: beschikbare capaciteit op 
het elektriciteitsnetwerk, doorlooptijd van procedures, voldoende menskracht, 
middelen voor installatie, enz.  
 
D66 Berkelland staat voor een energietransitie waarbij de gemeente de 
leiding neemt en inwoners volwaardig vanaf het begin laat deelnemen. Het 
huidige RODE beleid, zoals vastgesteld in 2018, werkt op basis van 
uitnodigingsplanologie: wind en zonneparken kunnen op elke plek die niet 
door RODE uitgesloten wordt. Initiatiefnemers hebben dan al veel stappen 
gezet voordat ze de omgeving informeren. Door deze aanpak voelen 
omwonenden zich voor het blok gezet, de cirkels zijn getrokken en ze mogen 
bij het kruisje tekenen. En als doekje voor het bloeden mogen ze financieel 
participeren. Ook zien zij een gemeente die initiatiefnemers met de rode 
loper binnenhaalt. Initiatiefnemers zijn zelden lokaal; door de grote 
investeringen en complexe materie wordt met landelijke en internationale 
bedrijven samengewerkt. Dit wekt nog meer achterdocht op en maakt 
inwoners huiverig voor financiële participatie vanwege de ondoorzichtige 
financieringsconstructies.  
Noodgedwongen verenigen omwonenden zich om actie te voeren en 
vervolgens worden ze bestempeld als actievoerders die alleen maar overal 
tegen zijn.   
Dit speelt niet alleen in Berkelland. De Nationale Ombudsman heeft onlangs 
advies uitgebracht hoe dit anders moet: met Burgerpanels. Deze 
ontwikkelingen moeten we meenemen in het gemeentelijk beleid. D66 
Berkelland staat voor een gemeente die vanaf het begin de leiding neemt, de 
inwoners actief betrekt en voor echt lokaal eigendom gaat van minimaal 
50%.  
 
 

 Windturbines in Berkelland 

Nee, geen windturbines, tenzij de landschappelijke waarden en zorgplicht 
voor onze inwoners dat ondubbelzinnig toelaten, op basis van duidelijke en 
harde normeringen, vastgelegd in de herijking van het RODE beleid. 
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Windturbines van 250 meter hoog zijn niet voorstelbaar in het Achterhoekse 
landschap. In Nederland staat er één op de Maasvlakte. De natuurlijke plek 
voor windturbines zijn open plekken met veel wind, zoals op zee, in 
kustgebieden en polders, naast grote industriële complexen of snelwegen en 
de open vlaktes in het noorden. Naast de impact op het landschap is er veel 
discussie over de impact op mensen. Slagschaduw, geluidsoverlast en laag 
frequente trillingen zijn aanwezig. Onderzoek hiernaar staat nog aan het 
begin, waarschuwingen van binnenlandse en buitenlandse experts dringen 
meer en meer door en kunnen niet in de wind geslagen worden. Uit voorzorg 
moeten daarom windturbines geclusterd worden en op ruime en veilige 
afstand van woningen en woonkernen geplaatst worden; hierbij gelden 
maximale geluidsnormen (max. 40db) en geen jaargemiddelden. 
 
Het is de taak van de gemeente en de gemeenteraad om landelijke 
maatregelen te vertalen naar de lokale maat. Behoud van landschappelijke 
waarden die de Achterhoek tot een uniek gebied gemaakt hebben. Zorg voor 
inwoners daar waar ze in de knel dreigen te komen voor draagvlak en 
vertrouwen in het lokale bestuur.  
 
Landschappelijke waarden en zorg voor onze inwoners staan voor D66 
Berkelland voorop. Zonnepanelen horen zoveel mogelijk op daken geplaatst 
te worden. Voor plaatsing van windturbines moet duidelijke en harde 
normering komen, maximale hoogtes, afstand tot woningen en woonkernen 
en absolute geluidsnormen. En met deze beperkingen samen met 
buurgemeenten gebieden aanwijzen waar clusters van windturbines 
geplaatst kunnen worden. Duidelijke en harde normering, zelfs als de 
uitkomst is dat plaatsing van windturbines in de gemeente Berkelland niet 
mogelijk is. 
 
 

 Klimaatverandering en droogte 

De door de klimaatverandering ontstane droogte is een thema waar D66 zich 
erg bezorgd over maakt. Het is mooi dat gemeenten en waterschap in de 
Achterhoek hebben besloten 20 miljoen euro te investeren in maatregelen 
tegen extreem weer en hittestress. Volgens ons is dat een eerste druppel op 
de gloeiende plaat en moeten we ook op onderwerpen als biodiversiteit, 
kringlooplandbouw, energietransitie en het falende kapbeleid stappen met 
elkaar maken om uiteindelijk droogte en klimaatverandering deels tegen te 
gaan en te kunnen hanteren. We zullen hier op tal van terreinen rekening 
mee moeten houden vandaar het belang van een duurzaamheidsparagraaf 
bij raadsvoorstellen. 
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  D66 D’RAN: 

 

• Nadrukkelijk betrekken van milieuaspecten bij beleid 

• Waardevolle landschapselementen beschermen en 

onderhouden 

• Herstel coulisselandschap, bermen en biodiversiteit 

• Groenonderhoud verbeteren 

• Minder restafval door bron- en nascheiding 

• De vervuiler betaalt 

• Bestrijden energiearmoede 

• Windturbines, nee tenzij 

• Zon op land, opgave reeds voldaan tot 2030 

• Bestrijden en hanteren droogte 
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 Wonen 

Reeds in 2017 voorspelden wij in ons “Woonpamflet” dat door de betere 

bereikbaarheid met de nieuwe N18 en de aantrekkende economie onze 

gemeente aantrekkelijk is om te leven en te wonen. De voorspelde krimp is 

uitgebleven en hierop is veel te laat geanticipeerd. Dat blijkt uit de verstoorde 

woningmarkt van Berkelland ten opzichte van in onze buurgemeenten. De 

coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat door thuiswerken het woon-, 

werkverkeer is verminderd. Dit veroorzaakt een impuls op Berkellandse 

woningmarkt evenals de voorspelling dat in de regio op termijn 27.000 

arbeidsplaatsen extra beschikbaar komen. De woningmarkt is een trage 

markt. We zullen daarom over onze horizon heen moeten kijken. De 

transformatieopgave op het gebied van energie en ook de veranderingen van 

ons klimaat zijn onlosmakelijk verbonden met woningstrategie. 

 

 

3. Wonen en leven 

 
Het is goed wonen en leven in Berkelland. De Berkellandse 

kernen moeten aantrekkelijke woonplaatsen zijn en blijven, 

dankzij de aantrekkelijke ligging grenzend aan 

Twente en Duitsland. Uiteraard moet goed en comfortabel 

wonen bereikbaar zijn voor iedereen, zoals voldoende 

voorzieningen in de buurt zodat inwoners zich thuis en 

veilig voelen. Immers waar je huis is, is je thuis. 
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Er zal woonruimte toegevoegd moeten worden. D66 ziet deze behoefte zowel 

bij grote als bij kleine kernen. Wij willen een hogere gemeentelijke ambitie dan 

de huidige, voornamelijk particuliere postzegelplannen. Dat betekent aandacht 

voor grote transformatiekansen, zoals “De Rapenburg” in Neede en de uitleg 

van nieuwe wijken. Deze particuliere plannen zijn overigens zeer waardevol, 

omdat het vooral jaren leegstaande (winkel) panden of beeldbepalende 

(monumentale) panden betreft. We krijgen te maken met meer vergrijzing. 

Hierdoor is er behoefte aan woonvormen waarbij wonen en zorg 

gecombineerd kunnen worden. Daarnaast is de markt voor starters erg 

moeilijk bereikbaar. Deze groep verdient extra aandacht en een goede start op 

de woningmarkt. 

 

D66 steunt tijdelijke woonvormen. We zien wel problemen bij de financiering, 

maar het is één van de oplossingen om op korte termijn de druk op de 

woningmarkt te kunnen verlichten. Tijdelijke woonvormen kunnen ook 

bijdragen aan het huisvestingsprobleem van buitenlandse werknemers die we 

nodig hebben om onze economie en bedrijven draaiende te houden. 

 

 

 Voorrang eigen inwoners 

De gemeente en woningcoöperaties hebben wettelijk beperkte mogelijkheden 

om voorrang voor eigen inwoners te bewerkstelligen. Recentelijk is er landelijk 

een wetswijziging voorgesteld waarbij gemeenten 30% van de sociale huur- 

en koopwoningen aan de eigen inwoners mogen toekennen. Wij zien nu al 

mogelijkheden op basis van vrijwillige afspraken met ontwikkelaars van 

(nieuw)bouwprojecten tot een situatie te komen, waarbij onze eigen inwoners 

voorrang krijgen en niet gedwongen worden naar elders te verhuizen. 

 

 

 Kleine kernen 

De leefbaarheid van kleine kernen wordt niet uitsluitend bepaald door 

aspecten van ruimtelijke ordening, maar deze zijn wel noodzakelijk. D66 

maakt dan ook geen onderscheid waar het gaat om nut en noodzaak van het 

toevoegen van woonruimte. Voor het behoud van de leefbaarheid in kleine 

kernen zijn ook het voorzieningenniveau en het verenigingsleven erg 

belangrijk. D66 is voor verenigingsondersteuning, omdat deze bijdraagt aan 

leefbaarheid en andere maatschappelijke aspecten.  

 

Het behoud van een voorziening moet niet leiden tot vermindering van 

kwaliteit aan alles zit een ondergrens. Samenwerking met een andere 

voorziening of met een andere kern is dan vaak een goede oplossing. 

 

Buitengebied 

Ons buitengebied verandert. Veel agrarische bedrijven stoppen, omdat er 

geen opvolging is of omdat de bedrijvigheid verandert. Nieuwe activiteiten 

zoals zorg, recreatie en tal van ambachten nemen toe. Door deze 
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ontwikkelingen en door woningsplitsing en de rood voor rood regeling zal het 

aantal particuliere woningen in het buitengebied toenemen. Er moet 

onderzocht worden in hoeverre “knooperven” een bijdrage kunnen leveren 

aan de veranderende functie van boerenerven. Landbouwgronden veranderen 

voor een deel in natuurgebieden of krijgen soms een rol in de energietransitie. 

De diversiteit van het buitengebied zal in de toekomst toenemen, er zal een 

nieuw evenwicht moeten ontstaan tussen de nieuwe functies. 

 

Berkelland is een grote plattelandsgemeente. Voor D66 is en blijft de agrariër 

dan ook een belangrijke pijler. Schaalvergroting zal onder voorwaarden 

mogelijk zijn omdat er wat ons betreft ook een grens is aan de groei. Deze 

grenzen hebben te maken met de waarden en belastbaarheid van ons 

buitengebied. Zoals de geurbelasting en stikstofuitstoot. We zullen moeten 

inzetten op kringlooplandbouw. 

 

 

 Leefbaarheid 

Een goede, duurzame woning maakt het leven aangenaam, maar hiervoor is 

ook meer ruimtelijke kwaliteit nodig. We willen dat onze (kleine) kernen 

aantrekkelijk zijn voor onze inwoners en bezoekers. Iedere inwoner moet met 

trots bezoekers buiten onze gemeente kunnen uitnodigen om van onze mooie 

gemeente te komen genieten. De transformatie van leegstand in en het 

tegengaan van verpaupering vinden wij daarom belangrijk. Wij zijn 

voorstander van een eenduidiger welstandsbeleid en welstandsvrije gebieden 

en het hiermee tegengaan van leegstaande winkelruimtes en verpaupering. In 

het buitengebied willen we het afbreken van lege stallen stimuleren evenals 

het saneren van asbest en het toevoegen van natuur. Tegen illegale bouw of 

illegale kap moet worden opgetreden. Niet alleen met geldboetes, maar vooral 

met een forse herstelopgave, zodat illegaal kappen niet loont. 

 

  D66 D’RAN: 

 

• Bouwen, bouwen, bouwen 

• Nieuwe wijken door uitbreiding en transformatie 

• Speciale aandacht bouwen voor starters, ouderen en zorg 

• Afspraken met ontwikkelaars voor voorrang eigen inwoners 

• Nieuw evenwicht, nieuwe functies buitengebied 

• Inzetten op kringlooplandbouw 
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4. Ondernemerschap, 

innovatie en 

werkgelegenheid 

 
De gemeente Berkelland kent een gevarieerd 

economisch profiel. Naast (Smart) Industry en 

dienstverlening spelen toerisme en agrarische 

activiteiten een grote rol. De coronacrisis heeft ook 

in Berkelland invloed op de economie en de manier 

waarop werken wordt georganiseerd. Daarnaast 

zorgen gewijzigde maatschappelijke inzichten op 

gebied van woningbouw, energietransitie en 

kringlooplandbouw, met de daaraan gekoppelde 

wet en regelgeving, voor nieuwe economische 

kansen. Berkelland heeft als grote 

plattelandsgemeente daarbij een grote uitdaging en 

voortrekkersrol. Een rol die in goede 

samenwerking met de Bedrijvenkring Berkelland 

opgepakt moet worden. 
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 Ondernemers 
De gemeente Berkelland dient een constructieve, meedenkende houding ten 
aanzien van ondernemers te hebben. Open staan voor en stimuleren van 
ondernemers met nieuwe of uitbreidingsplannen om bestaande bedrijven te 
behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken. In het bijzonder wanneer het 
innovatieve (duurzame) plannen en bedrijven betreft. Een aanvraag dient niet 
alleen ruimtelijk, maar ook economisch en sociaal/maatschappelijk beoordeeld 
te worden.  

Geef ondernemers de ruimte om in goede samenspraak met andere 
belanghebbenden binnen de mogelijkheden op bestaande locaties uit te 
breiden. Vooral wanneer bedrijven niet verplaatst kunnen worden. Faciliteer in 
die situatie een verhuizing naar een andere locatie binnen de gemeente. Zo 
blijft werkgelegenheid in de gemeente behouden. Grote bedrijven en 
industriële activiteiten dienen hierbij zoveel mogelijk geclusterd te worden op 
bestaande of nieuwe bedrijventerreinen op goed zichtbare en bereikbare 
locaties (langs de N18). Centra van de kernen worden kleiner en dienen vitaal 
te blijven. De gemeente moet hierin blijven investeren. Detailhandel, horeca 
en maatschappelijke functies zijn hierbij zowel doel als middel. 

Het behoud van en aantrekken van bedrijven is het uitgangspunt. Wanneer 
ondernemers echter denken aan bedrijfsbeëindiging of bedrijfstransformatie, 
dient de gemeente Berkelland mee te denken, indien gewenst en 
noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan herbestemmen van onroerend goed 
(vrijkomende agrarische bebouwing, detailhandelsvastgoed) van de 
ondernemer, zodat dit onroerend goed een nieuwe invulling kan krijgen. Zo 
kan vrijgekomen bebouwing worden herbestemd naar tal van andere functies, 
die passen binnen een nieuw multifunctioneel platteland en binnen nieuwe 
centra. 

Ondernemers dienen duidelijk op de hoogte te zijn binnen welke kaders zij 
dienen te werken. Ondernemers dienen maatschappelijk verantwoord te werk 
te gaan en rekening te houden met alle betrokkenen/belanghebbenden, zoals 
omliggende bedrijven, inwoners, flora en fauna. Ondanks te stellen kaders 
moet de regeldruk zo laag en overzichtelijk mogelijk zijn. 
 
 

 Innovatie en duurzaamheid 
Zoals hierboven aangeduid, dient de gemeente Berkelland constructief en 
meedenkend te staan tegenover innovatieve ontwikkelingen door 
ondernemers. Naast behoud van inkomen dienen leefbaarheid, duurzaamheid 
en maatschappelijke relevantie daarbij centraal te staan. Dit kan rechtstreeks 
betrekking hebben op de bedrijfsvoering (nieuwe bedrijfsconcepten, 
technische innovaties in bijvoorbeeld de agrarische sector of (Smart) Industry 
maar bijvoorbeeld ook op verduurzaming van het vastgoed van de 
ondernemer (plaatsing zonnepanelen, isolatiemaatregelen). 
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 Werkgelegenheid  
De gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen moeten inzetten op 
samenwerking om vraag naar en aanbod van arbeid zoveel mogelijk op elkaar 
aan te laten sluiten. Het is belangrijk hierbij ook verder te kijken dan de 
gemeente Berkelland. Intensieve samenwerking binnen de Euregio is van 
groot belang. Banen verdwijnen, veranderen en er ontstaan nieuwe. Een 
leven lang leren is daarbij het uitgangspunt. Een baan is daarbij niet alleen 
voor inkomensvoorziening, maar draagt ook bij aan zelfontplooiing, uitbreiden 
van sociale contacten en een goede gezondheid. 

Om arbeidskrachten aan te trekken dienen niet alleen banen beschikbaar te 
zijn. Een prettig leefklimaat is ook van belang. Dit begint met goede 
huisvesting (voldoende en betaalbare woningen) en een aantrekkelijke 
leefomgeving (zie ook ‘Wonen en leven’). 
 
 

 Gezonde, duurzame werkomgeving 
De gemeente Berkelland kan ondernemers ondersteunen bij het realiseren 
van een gezondere (en zo duurzamere, want minder en korter ziekteverzuim) 
werkomgeving. De gemeente zou ondernemers hierin kunnen adviseren en 
ondersteunen. Zo kan een aanspreekpunt voor ondernemers en werknemers 
binnen de gemeente worden aangewezen waar deze en ook werknemers met 
vragen/verzoeken terecht kunnen. Het stimuleren van een gezondere 
werkomgeving zou door actief adviseren (aanschrijven ondernemers) en 
optuigen van programma’s (subsidies voor gezondheidsmaatregelen zoals 
korting op sportabonnementen, een fietsplan of gezonde voeding in kantines) 
kunnen worden gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66 D’RAN: 

 

• Ondersteunen bedrijfstransformatie, 

uitbreiding en verplaatsing 

• Verduurzamen Berkellandse economie 

• Stimuleren maatschappelijk betrokken 

ondernemen 

• Stimuleren werkgelegenheid en gezonde 

werkomgeving 
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 Integrale kindcentra 

D66 is voorstander van integrale kindcentra (IKC's), die naast goed onderwijs 

ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en 

cultuur bieden. 

 

 Samenbrengen van betrokkenen 

D66 vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het samenbrengen 

van onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

 

 

 

 

 

5. Onderwijs 
 

Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Jonge 

mensen, maar ook oudere inwoners van Berkelland 

moeten zich kunnen ontplooien. Ieder mens heeft talent 

dat door sterk en divers onderwijs tot zijn recht moet 

komen en op alle niveaus beschikbaar moet zijn. 

Onderwijs moet mensen stimuleren en de kans bieden het 

beste uit zichzelf te halen; het gaat om een leven lang 

leren. 
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 Stage lopen en afstuderen in Berkelland 

D66 wil het aantrekkelijker maken voor ( hoger) opgeleiden om in de regio te 

blijven en wil (hoger) opgeleiden naar de regio te trekken. De gemeente speelt 

daarin een actieve rol en moet stageplaatsen beschikbaar stellen en 

woonruimte voor studenten en starters op de arbeidsmarkt.  

 

 

 Talentontwikkeling op alle niveaus 

Ieder kind heeft talent en moet -op alle niveaus- in staat worden gesteld zijn 

interesses met volle overtuiging te kunnen realiseren. Wanneer een kind niet 

past binnen het reguliere schoolsysteem, moet het specifieke begeleiding 

krijgen. 

 

 

 De duurzame school 

Goed onderwijs vraagt om een goede en veilige leeromgeving die een 

gezonde en duurzame levensstijl van jongeren bevordert. D66 vindt het 

belangrijk dat alle scholen zorgen voor een gezond en duurzaam klimaat. D66 

wil duurzaam bouwen en verbouwen en dat er ruimte vrijkomt voor groene 

schoolpleinen en/of schooltuinen. 

 

 

 Passend het beste onderwijs 

D66 wil graag dat scholen gestimuleerd worden digitale leermiddelen aan te 

bieden. Het veelvoud aan materialen in een digitale leeromgeving doet recht 

aan de verschillen tussen kinderen en maakt maatwerk gemakkelijker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D66 D’RAN: 

 

• Goed en passend onderwijs voor iedereen 

• Een veilige en duurzame leeromgeving 

• Het stimuleren van talenten 
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 Keuzevrijheid / PGB 
Voor ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag sluit zorg in natura 
niet altijd aan bij de flexibele zorg die nodig is. Dan is het zelf regelen via een 
PGB een goede en vaak ook goedkopere oplossing, omdat er minder beroep 
wordt gedaan op duurdere zorg.  

Helaas zit het persoonsgebonden budget bij onze gemeente flink in de knel. 
Enerzijds door sturing op zorg in natura door onze gemeente en het korten op 
het PGB-uurtarief, anderzijds door de enorme administratieve lasten. 

Uiteraard moet fraude via PGB’s door dubieuze bemiddelingskantoren en 
zorgaanbieders worden aangepakt. De opsporing moet zich hierbij 
hoofdzakelijk richten op de bemiddelingsbureaus en zorgaanbieders in plaats 
van op de budgethouders zelf. 

D66 wil dat het vertrouwen in de PGB-houder voorop staat, zonder naïef te 
zijn. De inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner moet hierbij helpen. 
Daarnaast moet de korting op het PGB uurtarief ongedaan worden gemaakt. 

 

6. Zorgen voor elkaar 

 
Zorg gaat over gezondheid, over praktische, medische of 

psychische ondersteuning en begeleiding wanneer je het zelf niet 

redt. D66 wil de hulp samen met de inwoner, het kind of de 

jongere op maat realiseren en hun helpen als zij het niet alleen 

kunnen: samen met hen de benodigde hulp bepalen en inzetten. 

Zelfbeschikking, eigen regie en keuzevrijheid dragen bij aan het 

welbevinden van mensen. Het doet recht aan de eigen kracht. 

Mensen hebben de vrijheid zelf keuzes te maken uit zorg in 

Natura of door middel van het Persoonsgebonden Budget (PGB). 

Deze uitgangspunten vormen de essentie van onze visie op zorg, 

ondersteuning en jeugdhulp. 
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 Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die 
bestemd is voor iedereen die vragen heeft over zorg en ondersteuning, 
participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is 
onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. De mogelijkheid om 
een beroep te doen op cliëntondersteuning is lang niet altijd bekend bij een 
inwoner. Dit is jammer omdat cliëntondersteuning voor gemeenten en 
samenwerkingspartners een middel is om het stelsel van zorg en welzijn nog 
verder te verbeteren. 

D66 wil dat er meer werk wordt gemaakt van het actief, op voorhand, 
informeren van inwoners over onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

 Jeugdzorg 
Helaas moeten wij constateren dat Berkelland een flink tekort heeft op de 
jeugdzorg. De tekorten zullen, naar verwachting, steeds verder oplopen. Zo is 
er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de mogelijke effecten die de 
coronamaatregelen op de lange termijn hebben op onze jeugd. Dit is 
onvoldoende is beeld. 

Het is belangrijk om de tekorten effectief te bestrijden zolang er nog geen 
structureel extra geld komt van de overheid. D66 pleit voor een goed 
onderzoek naar de overschrijdingen; waar zitten die tekorten precies, zijn ze 
reëel of relatief (wordt de zorg altijd wel volledig uitgevoerd) en wordt de 
gefactureerde zorg altijd werkelijk geleverd? 

D66 vindt het belangrijk dat er wordt ingezet op het vroeg signaleren en 
ingrijpen. Daarbij moet de verbinding worden gelegd met bestaande 
voorzieningen en netwerken. Zo heeft de gemeente in aanvulling op de 
Jeugdwet ook taken in het kader van de Wet publieke gezondheid (het 
bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke 
en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar). Een onderdeel 
daarvan zijn de preventieve screenings. De ontwikkeling van een eetstoornis 
of eenzaamheid kan dan bijvoorbeeld vroegtijdig worden gesignaleerd en 
aangepakt. Daarmee wordt ook meteen een verbinding gelegd met het 
onderwijs, omdat de jeugdarts een aantal contactmomenten op school heeft. 

 

 Jongerenwerk / Jimmy’s 
Ook jongerenwerkers, de Jimmy’s, kunnen een waardevolle aanvulling zijn op 
het vroegtijdig signaleren van problemen. Om de effecten hiervan te kunnen 
meten, is het belangrijk dat in kaart wordt gebracht of de initiatieven goed 
werken. Zo krijgen we een beter beeld hoe we het jongerenwerk verder 
kunnen versterken en welke programma’s hier het beste op aansluiten. 

Daarnaast moet ook de vraag beantwoord worden hoe we meer jongeren 
kunnen bereiken. De indruk is nu dat het te vaak dezelfde groep jongeren 
betreft, die gebruik maakt van de Jimmy’s en een (grote) groep onzichtbaar is. 
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Daarbij moet ook inzichtelijk worden gemaakt hoe de samenwerking is met de 
Voormekaarteams. 

 

 Niet tussen wal en schip als je 18 wordt 
Voor veel jongeren afhankelijk van jeugdzorg is achttien worden al heel 
ingewikkeld. Je bent opeens meerderjarig en voor veel zaken zelf 
verantwoordelijk. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente daar een 
actievere informatierol in inneemt. Als je als jongere afhankelijk van jeugdzorg 
bent, is achttien worden echt een grote verandering. Wij willen dat die 
overgang veel soepeler verloopt. In sommige gevallen mag dit nog even 
uitgesteld worden (bijvoorbeeld bij pleegzorg) en dat jongeren daar beter in 
begeleid gaan worden. Een gezinsbudget kan uitkomst bieden.  
 
 

 Toegang tot zorg via huisarts 
De toegang tot zorg moet via meerdere wegen mogelijk blijven. De 
Voormekaarteams hebben hierin een belangrijke rol. Een andere mogelijkheid 
is de huisarts. Deze mogelijkheid moet bereikbaar blijven voor iedere inwoner 
van Berkelland. 

 

 Inkoopbeleid en toegankelijkheid voor zorgondernemers 
Onze gemeente heeft in 2021 gekozen voor een andere manier van zorg 
inkopen. Zo wordt er gekozen voor minder zorgaanbieders waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en onderaannemers (oftewel de 
grote zorgaanbieder stelt als hoofdaannemer een onderaannemer, kleine 
zorgaanbieder, aan). Daarnaast is een lumpsum financiering ingevoerd. 

Het risico met het werken met een budgetplafond (lumpsum financiering) lokt 
uit dat zorgverleners huiverig worden om kinderen/jongeren of gezinnen met 
een ernstige, complexe problematiek te behandelen. Het risico dat doelen niet 
tijdig worden gehaald, is dan groot. Met andere woorden; we lopen het risico 
dat we ons teveel richten op lichtere zorg  waarbij we de noodzaak van 
complexe (tijdige) zorg uit het oog verliezen. Uiteindelijk kan dit beleid juist 
leiden tot duurdere zorg, omdat er te laat wordt gehandeld bij complexe 
zorgvragen. 

D66 gelooft niet dat het afsluiten van contracten met grote regionale 
zorgaanbieders een besparing oplevert. Het is belangrijk om (ook) te kiezen 
voor lokale zorgverleners met een directe relatie naar de gemeente en dit niet 
via een “hoofdaannemer” te laten verlopen. Door het opbouwen van een 
langdurige relatie zijn we als gemeente beter in staat om bij te sturen waar 
nodig, zodat we grip houden op de uitgaven. We kennen de zorgpartijen die 
het werk voor onze gemeente uitvoeren. Daarnaast kunnen kleinere 
zorgaanbieders de zorg vaak goedkoper en gerichter inzetten.  

 



L 
 

 
23 

 Ruimte voor zorginnovatie 
Wij willen dat gemeentelijk inkoopbeleid ondernemerschap en innovatie 
aanmoedigt. Kleine zorgaanbieders moeten ook een eerlijke kans krijgen. 
Kwaliteit is het uitgangspunt. 

D66 staat voor zorg die dichtbij georganiseerd wordt en steunt daarom lokale 
initiatieven zoals het Zorgerf Berkelland. Zorgerf Berkelland wil een woon-
/zorgvoorziening mogelijk maken op het platteland voor dementerende 
mensen. Op deze manier willen zij dementerende ouderen die niet meer thuis 
kunnen wonen een “thuis” bieden. 

Wij vinden het belangrijk om nieuwe projecten van lokale zorgondernemers 
mogelijk te maken.  

 

 Inclusieve samenleving 
D66 staat pal voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin 
iedereen er mag zijn, ongeacht (talenten of) beperkingen. We zijn daarom erg 
blij met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap. Veel zaken zijn lastig te regelen voor mensen met een 
handicap. Onderwijs, werk, uitgaan, verhuizen, internet en openbaar vervoer 
zijn niet vanzelfsprekend. Dit geldt niet alleen voor de groep met zwaardere 
vormen van een lichamelijke, geestelijke of zintuigelijke beperking, maar 
bijvoorbeeld ook voor een groep mensen met een licht verstandelijke 
beperking. Voor hen wordt de samenleving sluipenderwijs steeds 
ingewikkelder. Met de ratificatie is de integratie van mensen met een 
beperking in onze samenleving echter niet af. Nu komt het erop aan dat onze 
samenleving écht inclusief wordt. Dat gaat over veel meer dan goede zorg en 
toegankelijkheid. Mee kunnen doen, moet voor iedereen gewoon kunnen zijn. 

 

 Mantelzorg 
Door de veranderingen in de zorg, zijn we veel meer afhankelijk van 
mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Maar mantelzorg voor familie of 
bekenden is zwaar. Dit moet je af en toe kunnen overdragen, zodat je tot rust 
kunt komen en tijd voor jezelf hebt. We moeten voorkomen dat mantelzorgers 
overbelast raken. D66 wil daarom concrete plannen om mantelzorgers te 
ondersteunen en te ontlasten. Voorbeelden zijn: zorg door een invaller of 
meer laagdrempelige dagvoorzieningen. Om dit te faciliteren wil D66 een 
betere verbinding tussen formele zorg, informele zorg en professionele 
mantelzorgondersteuning. Op die manier weten zij beter wat zij van de 
gemeente kunnen verwachten qua ondersteuning en kunnen zij meebeslissen 
hoe het budget het beste besteed kan worden. 

 

 Oog voor jonge mantelzorgers 
Wij willen extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Kinderen / jongeren die 
de zorg hebben voor een ouder moeten beter in beeld zijn. Een goede 
samenwerking van de Voormekaarteams met scholen is hierbij van essentieel 
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belang. Door middel van vragenlijsten is het mogelijk dit sneller in beeld te 
krijgen. Het is belangrijk dat jonge mantelzorgers erkend en ontlast worden 
waar dit mogelijk is. Hulpverleners moeten niet alleen naar cliënten kijken, 
maar ook oog hebben voor het gezinssysteem en de kinderen die daar deel 
van uitmaken. 

 

 Mantelzorg: geen onnodige belemmeringen 
Onze gemeente moet bij het verlenen van vergunningen geen onnodige 
obstakels opwerpen voor mantelzorgwoningen waar kinderen dichtbij hun 
hulpbehoevende ouders wonen.  

 

 Sterke netwerken voor inwoners 
Het is belangrijk dat mensen een sterk sociaal netwerk om zich heen hebben 
en organiseren. Het is essentieel dat mensen hier op tijd mee starten en niet 
wachten totdat ze behoefte hebben aan ondersteuning. In sommige buurten is 
het “noaberschap” groot en is het vanzelfsprekend dat mensen voor elkaar in 
de bres springen wanneer dat nodig is. Dit is niet overal het geval. 
Vereenzaming komt steeds vaker voor. Wij willen mensen helpen bij het 
opbouwen van een netwerk. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden die 
sociale media en dagvoorziening bieden en ondersteunen we 
vrijwilligersorganisaties.  

 

 Oog voor energiearmoede 
Voor veel gezinnen is de energierekening een grote kostenpost. Daarnaast 
hebben zij niet de financiële ruimte om te investeren in de overstap naar 
goedkopere, duurzame energie. Dit noemen we energie-armoede. D66 wil een 
aanpak ontwikkelen om deze gezinnen te helpen bij de overstap naar 
duurzame energie. 

 

 Werkleerbedrijf SDOA 
Voor alle zaken op het gebied van opleiding, werk en inkomen is het 
werkleerbedrijf SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) de organisatie die de 
inwoner verder kan helpen. Het Voormekaarteam is echter het loket, de 
ingang tot de SDOA en scant tevens of er nog meer hulp nodig is dan alleen 
op het gebied van opleiding, werk en inkomen. Goede monitoring is nodig om 
te zien of de Voormekaarteams hiertoe in staat zijn en deze werkwijze het 
beste resultaat voor onze inwoners biedt.  
 
Werknemers die in een beschutte omgeving moeten werken dienen zo dicht 
mogelijk “om de hoek” een baan te krijgen bij werkgevers in hun eigen sociaal, 
maatschappelijke omgeving. De centrale locatie van het nieuwe 
werkleerbedrijf op de Laarberg, dient daarbij als laatste optie te worden 
ingezet. 
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 Armoede en schulden 
Armoede kent veel gezichten en doet zich ook voor bij inwoners die wel een 
baan hebben. Meedoen in de samenleving wordt lastig als er sprake is van 
armoede, maar meedoen is juist dan extra belangrijk. We zijn trots op de 
mogelijkheden die ons minimabeleid hiervoor biedt, maar merken dat er nog 
onvoldoende aandacht is voor senioren. Het ‘meedoen arrangement’ zou met 
name voor de doelgroep senioren moeten worden ingezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66 D’RAN: 

 

• D66 wil dat het vertrouwen in de PGB-houder voorop staat, 

zonder naïef te zijn 

• De korting op het PGB uurtarief moet ongedaan worden 

gemaakt 

• Meer werk maken van het actief, op voorhand, informeren van 

inwoners over onafhankelijke cliëntondersteuning 

• Binnen de jeugdzorg moet maximaal gestuurd worden op 

preventieve screening in het kader van vroeg signalering 

• (Jeugd)zorg stopt niet als een jongere 18 jaar wordt 

• Toegang tot de zorg via de huisarts moet mogelijk blijven 

• Een inclusieve samenleving die voor iedereen toegankelijk is 

• Via het jongerenwerk (Jimmy’s) moet meer inzet gepleegd 

worden om meer jongeren te bereiken. Programma’s moeten 

aansluiten op de doelgroep 

• Kleine zorgaanbieders moeten een eerlijke kans krijgen  

• Meer ruimte voor zorginnovaties zoals “Zorgerf Berkelland” 

• Meer aandacht voor mantelzorgers en dan specifiek voor 

jonge mantelzorgers die de zorg hebben over (een) ouder(s); 

goed contact met scholen is hierbij essentieel 

• Respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten 

• Geen onnodige belemmeringen voor mantelzorgwoningen 

• Vroegtijdig ondersteunen in het versterken van het netwerk 

van inwoners om eenzaamheid te voorkomen 

• Ontwikkelen van een plan van aanpak om gezinnen met een 

laag inkomen te helpen de overstap te maken naar duurzame 

energie 

• Werknemers op een beschutte werkplek plaatsen bij 

werkgevers “om de hoek” 

• Meedoen arrangement inzetten voor doelgroep senioren 
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 Cultureel aanbod 
Een aantrekkelijk en veelzijdig cultureel klimaat vindt D66 een belangrijke 
pijler waarbij eveneens streekcultuur, zoals de Needse jammarkt, 
bloemencorso’s en zomerfeesten in kernen en buurtschappen in stand moeten 
worden gehouden en gekoesterd moeten blijven. 

 

 Cultureel erfgoed 
Van groot belang is dat historisch besef behouden blijft. Het slaat immers een 
brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 is dan ook zeer 
terughoudend wanneer verkoop van gemeentelijk cultureel erfgoed aan de 
orde is. Het is echter bespreekbaar wanneer verkoop meerwaarde oplevert en 
openbaar toegankelijk blijft.  

 

 Cultureel educatie 
Voor kinderen en jongeren moet het tijdens en buiten schooltijd mogelijk 
blijven kennis te maken met beeldende kunst, dans en muziek. Culturele 
stichtingen, verenigingen, en ‘creatieve’ ondernemers moeten hiervoor worden 

 

7. Cultuur, sport en 

recreatie 
 

Cultuur, sport en recreatie verrijken het leven. 

Het is het bindmiddel van de samenleving. 

Mensen leren met elkaar omgaan, zorgen voor 

ontspanning en sociale contacten. Er zijn veel 

raakvlakken met andere maatschappelijke 

belangen zoals jeugd, gezondheidszorg en 

werkgelegenheid. 
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ingeschakeld en gefaciliteerd. Daarnaast moeten analfabetisering en 
laaggeletterdheid worden teruggedrongen door het stimuleren van lezen. Om 
dit te ondersteunen moeten taalhuizen en bibliotheken worden ingeschakeld.  
 

 Sport en bewegen 
D66 is voorstander van het versterken van het sportverenigingsleven. Inzet 
van de sportfederatie Berkelland, de combi-functionaris en de open 
clubgedachte blijven noodzakelijk. D66 wil dan ook verenigingen financiële 
steun bieden om financieel gezond te blijven en hen te ondersteunen in hun 
toenemende maatschappelijke rol. 
 
 

 Sport en cultuur  
D66 wil bijzondere aandacht voor de ‘Typisch Achterhoekse’ sporten, zoals 
survival, touwtrekken, klootschieten en motorcross. Deze leveren niet alleen 
sportieve en streekgebonden waarde, maar ook een toeristische meerwaarde.  
 
 

 Sport en accommodaties 
D66 is voor het behoud van subsidies voor sporthallen en zwembaden. In 
combinatie met de Sporthal hebben de binnenbaden een maatschappelijke 
functie. Daarbij valt te denken aan de pluimveetentoonstelling, het vieren van 
carnaval etc. Het zijn de kulturhusen van de grote kernen.  
 
 

 Recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme, in combinatie met plattelandsontwikkeling, biedt 
Berkelland veel kansen. Museum More in Ruurlo is een landelijke ‘trekker’ 
geworden. Door het verbeteren van de verbinding met het centrum zal deze 
trekpleister nog meer belangstelling aantrekken. 
 
Naast toename van het aantal overnachtingen en huidige toeristische 
mogelijkheden en attracties wil D66 deze uitbreiden met slow-food, 
streekproducten en een wijnregio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

D66 D’RAN: 

 

• Bevorderen van een aantrekkelijk cultuurklimaat 

• Versterking van het sportverenigingsleven 

• Uitbreiding Achterhoekse recreatie en toerisme 
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 Veiligheid 
We willen dat iedereen in het verkeer zich veilig voelt. Fietsers, voetgangers, 
rolstoelgebruikers, ouderen en jonge kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. 
Waar deze ruimte gedeeld wordt met gemotoriseerd verkeer, moet de 
inrichting daarvan extra aandacht krijgen. Centrumzones moeten toegankelijk 
en verkeersluw zijn en voorzien worden van voldoende gratis 
(invaliden)parkeergelegenheid. Bij onveilige verkeerssituaties moet advies 
gevraagd worden aan Veilig Verkeer Nederland en het advies moet worden 
meegewogen in de besluitvorming. 

 

 Bereikbaarheid en mobiliteit 
Op gebied van bereikbaarheid zetten wij in eerste instantie in op afname van 
het aantal vervoersbewegingen. De uitrol van internet in het buitengebied is 
hiervan een goed geslaagd voorbeeld. Maar ook het plaatsen van 
zendmasten om de witte vlekken in ons mobiele netwerk op te lossen. Wij 
vragen aandacht voor een betere afstemming van de benodigde locaties met 
omwonenden. Digitale bereikbaarheid vermindert de behoefte aan mobiliteit. 

 

8. Bereikbaarheid en 

mobiliteit 

 
We willen een gemeente zijn die goed bereikbaar is. 

Dit geldt zowel voor buiten als binnen onze 

gemeente. 
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We vragen bedrijven, daar waar het kan, thuiswerken zo veel mogelijk te 
stimuleren. Fietsverbindingen moeten geoptimaliseerd worden voor de 
inwoners die hiervan gebruik maken voor woon-werk verkeer en voor 
toeristen. Daarnaast zijn, voor verplaatsing over kortere afstanden initiatieven 
zoals regiotaxi en buurtbus belangrijke voorzieningen in een grote 
plattelandsgemeente als Berkelland. Regulier openbaar vervoer middels 
goede bus- en treinverbindingen naar omliggende steden voor woon-
werkverkeer, opleiding en ziekenhuisbezoek zijn onmisbaar voor onze 
inwoners. We willen dat de gemeente richting Provincie zich proactiever inzet 
voor het behoud hiervan. 

 

 Verkeersveiligheid in woonwijken 
Het inrichten van wijken en centrumzones als woonerf met een 30 km 
snelheidslimiet bevordert de leefbaarheid en veiligheid. De 30 km zones 
moeten duidelijk herkenbaar zijn en niet alleen door het plaatsen van 
verkeersborden, natuurlijke verkeer remmende maatregelen, maar ook door 
middel van inrichting en duidelijk herkenbare bestrating om schijnveiligheid te 
voorkomen. De politie dient hier frequent te controleren om de leefbaarheid te 
vergroten.  

 

 Oude N18 
De oude N18, binnen de kern van Eibergen, zal een nieuwe inrichting moeten 
krijgen. Dit gedeelte past qua inrichting en veiligheid niet meer bij zijn huidige 
functie nu de nieuwe N18 in gebruik is. Eibergen verdient daarnaast een 
mooie entree ter hoogte van de Berkelbrug, bij de kern. 

 

 Regionaal / landelijk verkeersbeleid 
De visie van de gemeente Berkelland op het verkeersbeleid moet aansluiten 
op de gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de regio. De 
N18 is inmiddels in gebruik en Neede en Eibergen profiteren daarvan als 
forensenplaats voor de steden in Twente. Voor de toekomst is een 
opwaardering naar een 4 baansweg noodzakelijk, eventueel uitgevoerd in 
fases. Een verbeterde aansluiting met de A1 is ook noodzakelijk. D66 is 
daarom voorstander van het opwaarderen van de Deventerkunstweg tot een 
ontsluitingsweg voor de Laarberg en het buitengebied van Berkelland. 
Vervolgmaatregelen moeten afgestemd worden op de situatie zoals die zich 
op dat moment voordoet in de praktijk. Verkeersveiligheid staat voorop, 
evenals de duurzame invoer van deze verkeersmaatregelen. 

 

 Noordtak Betuwelijn 
De lobby van de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam voor de aanleg 
van de Noordtak van de Betuwelijn is een niet aflatende lobby die bij elke 
regeringswisseling weer de kop opsteekt. Deze lijn door de Achterhoek is op 
geen enkele manier voordelig. De lijn zal het landschap aantasten en 
gemeenschappen blijvend doorsnijden.  
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D66 is tegen deze Noordtak en vindt dat de oplossing voor het Europese 
achterland op het tracé Zevenaar Oberhausen gerealiseerd moet worden, of 
deels in Nederland en Duitsland over bestaande tracés. Daarnaast speelt de 
vraag of verdere groei nog langer een doel moet zijn; er zijn grenzen aan de 
groei ook wat betreft onze functie als doorvoerland. 
 

 

 

  D66 D’RAN: 

 
• Beperken mobiliteit, door goede digitale bereikbaarheid 
• Inrichting weg moet passen bij gevraagde 

snelheidslimiet 
• Handhaven snelheid in de wijken 
• Nieuwe inrichting Oude N18 in Eibergen 
• Nieuwe N18 4 baansweg 
• Geen Noordtak Betuwelijn door de Achterhoek 
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 Panelmetingen over veilig voelen en zijn in Berkelland 
Het tegengaan van veel voorkomende en ernstige criminaliteit is natuurlijk 
belangrijk, maar daarnaast vinden wij het belangrijk dat inwoners zich veilig 
voelen in Berkelland. Eenmaal per twee jaar onderzoeken we met het panel 
van inwoners wat het algehele beeld is en hoe we verbeteringen kunnen 
doorvoeren om onprettige en bedreigende situaties tegen te gaan.  

 

 BOA’s meer in hun kracht zetten 
Meer aandacht schenken aan de woonomgeving, zowel in de kernen als in het 
buitengebied. Een schone en harmonieuze omgeving zonder rommel draagt 

 

9. Veilig Berkelland 

 
Berkelland wil een veilige gemeente zijn voor alle inwoners. 

Ontwikkelingen en gebeurtenissen die deze veiligheid kunnen 

aantasten of bedreigen worden voortvarend aangepakt en 

bestreden. Prioriteit daarbij zijn het tegengaan van 

woninginbraken, (huiselijk) geweld, ondermijning en 

jeugdoverlast. Hoe belangrijk deze zaken ook zijn, D66 wil wel 

een goede balans tussen ingrijpen voor veiligheid enerzijds en 

het beperken van individuele vrijheden en privacy anderzijds. 

Dit vraagt zorgvuldig handelen van politie, justitie en 

gemeentelijke functionarissen. 
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bij aan een prettige sfeer. Wij doen daarbij een beroep op de inzet van onze 
inwoners, bijv. met gericht gebruik van een buurt-app en acties “handen uit de 
mouwen”. Daarnaast vervullen onze buitengewoon opsporingsambtenaren, 
boa’s, “de ogen en de oren van de gemeente op straat”, maar ook de teams 
buitendienst een niet te onderschatten rol. Wij willen meer aandacht voor hun 
opleiding en uitrusting en het in de praktijk toepassen van een respectvolle 
bejegening van inwoners en bezoekers, met toepassing van de-escalerende 
omgangsvormen.  
 
 

 Ken je wijkagent 
Natuurlijk moet er ook volop aandacht zijn voor het voorkomen en tegengaan 
van criminaliteit en vandalisme. Aan de politie is een belangrijke taak 
toebedeeld. Om dat te onderstrepen wordt in elke kern een wijkagent 
gestationeerd die goed bereikbaar is, bijv. met het openen van fysieke 
spreekuren in een laagdrempelig gebouw (bijv. bibliotheek), maar zeker ook 
met digitale middelen bijv. via Whatsapp. Zo’n agent kent en is gekend in de 
kern. Hij of zij is vrijgesteld van andere politietaken en werkt samen met bijv. 
zorgcoördinatoren en mentoren van onderwijsinstellingen, consulenten van 
woningbouwcorporaties, voormekaarteams, ondernemers in winkelgebied en 
het bedrijventerrein, vertrouwenspersonen van sportverenigingen, etc. – de 
zogenaamde “netwerken”. Inwoners die zich onprettig voelen of situaties als 
bedreigend ervaren, moeten dat kunnen melden. Samen wordt dan naar een 
oplossing gezocht en begeleiding in gang gezet. Wij willen een actieve rol van 
de gemeente. 

 

 Blijvende voorlichting over ondermijning buitengebied 
Wij zijn bezorgd vanwege de signalen over ondermijnende activiteiten in het 
stille buitengebied, vaak door georganiseerde bendes. Wij doelen op het 
inrichten van gevaarlijke drugslabs en hennepkwekerijen. Voor de aanpak 
daarvan is een sterk en gericht optreden van politie en justitie vereist, maar wij 
rekenen ook op de medewerking van alle inwoners bij het signaleren van 
verdachte situaties, bijv. rondom leegstaande schuren. Het begint met een 
goede voorlichting aan alle inwoners en natuurlijk aan eigenaren van 
leegkomende gebouwen en hoe criminelen inspelen op bijv. hun financiële 
zorgen rond bedrijfsvoering. Ook hier is de gemeente actief en vervult een 
trekkersrol. 

 

 Brandweer  
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is een samenwerkingsverband 
van 22 gemeenten (“van Harderwijk tot Winterswijk”), waar de brandweer 
optrekt met politie, de GGD en de gemeente, die als eerste verantwoordelijk is 
voor de zorg van de bevolking in tijden van crisis.  
Momenteel beschikt de brandweer in elke grote kern over een kazerne en de 
nodige voertuigen. De manschappen, zowel de vrijwilligers als de beroeps, 
zijn goed opgeleid en toegerust voor hun taak. D66 wil deze essentiële 
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voorzieningen behouden en ervoor waken dat op de kwaliteit niet wordt 
ingeleverd. Daaraan zal D66 de VNOG houden. 

 

Landelijke gezien worden de functies en organisatie van de veiligheidsregio’s 
onder de loep genomen. Dit ook naar aanleiding van de inzet bij de bestrijding 
van de coronapandemie. D66 vindt dat de regie over de veiligheid van onze 
inwoners beter in handen kan worden gesteld van een organisatie van de 
Achterhoekse gemeenten in plaats van een bestuurlijke moloch als de VNOG, 
waarin de Berkellandse stem onvoldoende wordt gehoord. 
 
 

 Kleine criminaliteit jongeren: intensieve begeleiding 
Bijzondere aandacht vraagt D66 voor het voorkomen en tegengaan van 
(kleine) criminaliteit bij jongeren. Hier ligt een verantwoordelijkheid op de 
eerste plaats bij de jongere zelf en natuurlijk bij hun ouders of 
vertegenwoordigers. Daarbij kan ondersteuning van school of opleiding nodig 
zijn. Met de Jimmy’s in Borculo en Neede wordt geëxperimenteerd met 
intensieve begeleidingstrajecten, ook als er sprake is van druggerelateerde 
incidenten. D66 juicht dit toe. Daarnaast biedt ook de Halt-aanpak 
mogelijkheden en het uitvoeren van een taakstraf (leren en/of werken), naast 
natuurlijk het aanbieden van excuses. Met Halt wordt voorkomen dat het 
relatief lichte vergrijp in de justitiële documentatie wordt geregistreerd, wat 
later problemen kan geven bij het aanvragen van een Verklaring omtrent het 
gedrag (VOG). Met andere woorden: een gedragsmatige aanpak verdient 
volgens D66 de voorkeur boven een strafrechtelijke interventie.   

D66 D’RAN: 

 
• Iedereen kent de wijkagent; hij/zij heeft een prominente positie 

in de netwerken van elk van de kernen en het buitengebied 

• Gerichte voorlichting en acties voor ondermijning in het 
buitengebied 

• Sterkere verankering van de Achterhoek in de 
veiligheidsorganisatie 

• Intensieve begeleiding voor plegers kleine criminaliteit (leren en 
werken i.p.v. straf) 



L 
 

 
34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Begrotingsuitgangspunten 
Begrotingswijzigingen dienen open en duidelijk gecommuniceerd te worden en 
ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Uitgangspunt blijft een 
meerjarige sluitende begroting. 

 

 Lastendruk 
D66 vindt dat de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen mag stijgen met een 
inflatiecorrectie, tenzij extra opbrengsten van een verhoging voor een 
verklaarbaar en specifiek doel worden gebruikt. Startende ondernemers zijn 
van harte welkom! Zij zorgen voor een (sociale) innovatie. Daarom wil D66 
lastenverlaging voor startende ondernemers.  
 

 

10. Financiën 

 
D66 wil dat de gemeente open en duidelijk communiceert 

met haar inwoners en de gemeenteraad over de financiële 

situatie en de toekomstverwachtingen. Daarom is het 

belangrijk dat de gemeente verbeterstappen zet in een 

heldere en toegankelijke presentatie van voornemens en 

resultaten in de perspectiefnota, bestuursrapportage, 

begroting en jaarstukken. Doel is inwoners actief op de 

hoogte te stellen van de financiële koers en daarvoor is het 

nodig dat deze informatie aantrekkelijk, begrijpelijk en 

eenvoudig online te raadplegen is. 
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 Circulair inkopen 
De gemeente koopt 100% circulair in. Naast prijs is duurzaamheid een 
doorslaggevend criterium waarop besluiten genomen dienen te worden. 

 

 Grondexploitatie 
D66 wil dat de gemeente alleen grond aankoopt die nodig is voor een 
bouwproject dat definitief uitgevoerd zal worden. Grond wordt binnen de 
gemeentefinanciën gewaardeerd op de actuele marktwaarde. 

 

 Maatschappelijk rendement 
Vanuit de ruime aanwezige reserves is D66 voorstander te investeren in een 
aantal zaken dat naast een financieel rendement een maatschappelijk 
rendement kent. Wij denken daarbij aan het voortzetten van starters-, blijvers- 
en duurzaamheidsleningen. Daarnaast het investeringen in de eigen 
afvalverwerking en energievoorziening.  
 
 

 Aanbesteden  
Binnen de geldende regels hebben ondernemers gelijke kansen en daar waar 
toegestaan, hebben plaatselijke ondernemers voorrang. Er dient meer 
aandacht te komen voor het onderdeel SROI (Social Return on Investment) in 
aanbestedingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66 D’RAN: 

 
• Duidelijk en controleerbare begrotingspolitiek 
• Lage lasten  
• Aandacht voor SROI in aanbestedingen 
• Circulair inkopen  
• Aanbestedingsbeleid, plaatselijke 

ondernemers voorrang 
• Reserves investeren in zaken met zowel 

financieel als maatschappelijk rendement 
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Verkiezingsprogramma’s zijn een momentopname en verouderen snel. Voor die 

gevallen waarin het verkiezingsprogramma niet voorziet, krijgen de 

volksvertegenwoordigers van D66 daarom vijf richtingwijzers mee waarmee 

toekomstige maatschappelijke vraagstukken kunnen worden beoordeeld: 

 

• Vertrouw op eigen kracht van mensen 

• Denk en handel internationaal 

• Beloon prestatie en deel welvaart 

• Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

• Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

• D’RAN 

 

Een uitgebreidere versie van de richtwijzers is te vinden in het landelijke 

verkiezingsprogramma van D66. 

 

Richtingwijzers 

 
 


