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Voorwoord

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw
leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in
uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op
19 maart; stemmen op D66.” De gemeente wordt
belangrijker, uw stem dus ook!
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus.
Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich
af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig
u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraads-
verkiezingen uw stem moet laten horen. 
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lo-
kaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb
ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag
moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijks leven, in hun directe om-
geving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen
meepraat en meebeslist over de plannen die ons
raken. Dat is een democratisch recht én, vinden
wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder
geval de beste garantie voor politiek waarin de
mens centraal staat.
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keu-
zes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van
uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs
en het lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwer-
keloos-heid? Worden zorg en ondersteuning van
ouderen en gehandicapten op maat geleverd?
Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan
van achterhaalde industrieterreinen en niet ge-
bruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw ge-
meente ruimte aan bewoners die samen
zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft
u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De
gemeente speelt een steeds grotere rol in uw
leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in
uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen;
stemmen op D66.

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op
vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker
en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet al-
leen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten,
onze leefomgeving, de maatschappij en onze ge-
zamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor
de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het on-
derwijs. Met een overheid die steunt, randvoor-
waarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet
zeker dat de kracht van mensen onderling de be-
langrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrou-
wen op die kracht van mensen, individueel en
samen.
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn
duidelijk over wat we willen, we denken in mensen
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de
regels en houden altijd het oog op de toekomst.
Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard
moeten werken om onze idealen te verwezenlijken.
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de
slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat
u er, samen met D66, voor zorgen dat uw ge-
meente de handschoen oppakt? U kunt het ver-
schil maken. Zeker hier in Winterswijk, in uw eigen
omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem
D66!

Alexander Pechtold
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Inleiding

Met trots presenteert D66 Winterswijk haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraads-verkiezin-

gen in 2014! Met een vernieuwde samenstelling met gedreven mensen, een mooie mix van leeftijden

en achtergronden, willen wij graag de gemeenteraad van Winterswijk opnieuw versterken met durf,

daadkracht en het vizier op de toekomst.

Wat is de kracht van de gemeente Winterswijk en wat is dat altijd geweest? Een combinatie van on-

dernemerschap en verenigingen: zonder deze zou er in Winterswijk weinig van de grond zijn geko-

men! 

Het is de uitdaging om deze krachten te versterken en meer ruimte te geven om te kunnen groeien. 

Is het niet in kwantiteit, dan wel in kwaliteit, want duurzaamheid staat voorop. We moeten meer doen

met minder. Deze uitdaging voor de toekomst wil D66 Winterswijk realiseren, met inzet van minder 

regels, vereende bestaande krachten en gezonde transparante financiën van de Gemeente Winterswijk.

En nu samen duurzaam vooruit!

D66 Winterswijk

Franklin Vlam, lijsttrekker D66 Winterswijk
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1. Verenigingen, ons fundament
    voor samenleven
In deze tijd van bezuinigingen, krimp en decen-

tralisatie zal het huidige niveau van voorzieningen

geen vanzelfsprekendheid blijven. Vragen over

leefbaarheid zullen verschuiven van het politieke

domein naar het publieke domein. In gewone

taal: we zullen meer moeten doen met minder en

keuzes moeten maken. Winterswijk heeft een rijk

verenigingsleven. De verenigingen in Winterswijk

zijn niet alleen het cement, maar wij verwachten

zelfs dat zij het fundament zal blijken om zaken

voor elkaar te krijgen, waar de gemeente niet lan-

ger toe in staat zal zijn. D66 wil de verenigingen

daarom steunen waar zij dat kan.

Bestuur en burger

D66 is voorstander van samenvoeging van ge-

meenten als de afzonderlijke gemeenten tekort-

schieten op het vlak van bestuurskracht,

democratische kracht of financiële kracht. De

maximale omvang van gemeenten wordt bepaald

door wat mogelijk is zonder dat de beleidsvrij-

heid en democratische controle in het geding

komen. 

-    vindt dat bij schaalvergroting de verbinding

tussen het bestuur en burger gewaarborgd

dient te worden. Het besturen en beheren van

een wijk wordt meer een verantwoordelijkheid

van de burgers uit die wijk.

-    wil minder gedetailleerde regels en controle

op resultaat en niet op proces. Bij tegenge-

stelde regels kiest de ondernemer of de bur-

ger zelf. Overbodige lasten (zoals die van

bedrijfsschappen) kunnen worden afgeschaft.

-    wil versterking van de samenwerking met de

Duitse buurgemeenten. De grens mag geen

barricade zijn. 

-    gezamenlijke oplossingen voor openbare

voorzieningen zien we als een goede moge-

lijkheid om de leefbaarheid en de veiligheid in

de regio te vergroten. 

-    vindt dat bij aanbestedingen we de regionale

ondernemers uitdrukkelijk de mogelijkheid

moeten bieden om mee te dingen naar de op-

dracht.

-    ziet een sobere en transparante overheid, ver-

sterking van lokale structuren, benutten van

de eigen kracht van inwoners. Burgers moe-

ten op allerlei manieren meer invloed krijgen

op het lokale bestuur.

-    is voorstander van verdere samenwerking van

gemeenten. Er wordt veel gesproken over sa-

menwerking en het is nu tijd van daden. Als

dit op termijn leidt tot een fusie, die daadwer-

kelijk meerwaarde heeft, zien we dit als een

gewenste ontwikkeling. 

-    steunt ontwikkelingen in het kader Agenda

Achterhoek 2020.

-    is voor spreiding van voorzieningen. In zoveel

mogelijk kernen moet (een deel van ) de voor-

zieningen blijven om de leefbaarheid te be-

houden of te vergroten. Niet overal hoeft alles.

Een combinatie van voorzieningen met win-

kels, scholen of bedrijven biedt mogelijkheden

om een en ander betaalbaar te houden.

Speerpunten:

•    voorzieningen moeten behouden blijven,

maar niet overal hoeft alles 

•    minder regels en benutten eigen kracht in-

woners

Zorg en welzijn

D66 wil de cruciale AWBZ voorziening betaalbaar

houden door die terug te brengen tot de kern.

We gaan uit van de noodzaak van zorg en niet

vanuit het oogpunt van recht op zorg. De ge-

meente beoordeelt in overleg met de professio-

nals welke zorg nodig is.

-    maakt onderscheid tussen wonen, zorg en

service. De zorg wordt vergoed. Wonen en



service worden niet uit het collectief gefinan-

cierde AWBZ budget betaald, maar komen

voor eigen rekening.

-    wil bevorderen dat mensen zo lang mogelijk

thuis blijven wonen, zelfredzaam zijn buiten

een instelling. Met hulp van familie, vrienden

(mantelzorgers) en vrijwilligers kan dat ook.

Thuiszorg en zorg-ZZp’ers inschakelen daar

waar meer deskundige hulp nodig is.

-    wil dat hulpmiddelen zoals rolstoelen en

scoot-mobielen worden hergebruikt. Een

groot aantal hulpmiddelen vervangen normale

gebruiksvoorwerpen (fiets, stok, etc). Dit soort

hulpmiddelen wordt niet meer vergoed.

-    wil goede en gezonde regionale voorzieningen

houden op het gebied van de gezondheids-

zorg. 

Speerpunt: voorzieningen bereikbaar en be-

taalbaar houden

Jeugd en onderwijs

D66 is een serieus toezichthouder voor primair

onderwijs, zonder de vrijheid van scholen sterk te

beperken of uitgebreide schriftelijke verantwoor-

dingen te vragen. 

-    is voorstander van brede scholen. Jeugdzorg,

kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen

werken samen in brede buurtscholen of in in-

tegrale kindcentra.

-    wil dat kleine scholen samenwerken of fuse-

ren. De kwaliteit van onderwijs is hierbij het

primaire uitgangspunt.

-    ziet dat er voor bepaalde leeftijdscategorieën

(jeugd) weinig vrijetijdsmogelijkheden zijn.

Voor hen moet er een voorziening zijn om el-

kaar te kunnen ontmoeten.

-    wil alle opties onderzoeken die mogelijk zijn

om meer hoger opgeleiden naar de regio te

trekken.

Speerpunten:

•    kwaliteit van onderwijs is het primaire uit-

gangspunt

•    een vrijetijdsvoorziening voor de jeugd

Sport, evenementen, uitgaan 
en recreatie

D66 wil kleine sportverenigingen niet afzonderlijk

faciliteren in hun accommodatie. Verenigingen

zullen gezamenlijk afspraken moeten maken op

welke wijze accommodaties optimaal benut kun-

nen worden. Samenwerking met scholen of pri-

vate instellingen behoort hierbij nadrukkelijk tot

de mogelijkheden.

-    vindt dat het belang van de vrijwilliger nimmer

onderschat mag worden en we zullen zal daar

consequent de aandacht op vestigen. D66 wil

burgers stimuleren als vrijwilliger of bestuur-

der actief te zijn. Hiertoe subsidiëren we

scholingen en aansprakelijkheidsverzekerin-

gen voor vrijwilligers.

-    vindt dat geld om lid te kunnen zijn van een

vereniging of deel te mogen nemen aan activi-

teiten daarom nooit een probleem mogen zijn.

Gemeentelijke ondersteuning is hiervoor soms

nodig.

-    wil toerisme verder ontwikkelen. Kleinschalig

en ecotoerisme zijn speerpunt, grootschalig is

geen optie.

-    vindt een goede infrastructuur van wandel- en

fietspaden noodzakelijk. De gemeente moet

hier samen met andere private en publiek par-

tijen zorg voor dragen.

-    vindt dat gemeenten uit de regio gezamenlijk

initiatieven moeten ontwikkelen om de recrea-

tieve mogelijkheden die de regio biedt, lande-

lijk en internationaal, uit te dragen.

-    wil recreatieve ondernemingen ruimte bieden

om zich verder te ontwikkelen. Toeristenbe-

lasting moet ten goede komen van de recrea-

tieve sector.
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Kunst en cultuur

D66 is voorstander van het gebruik van zoveel

mogelijk verschillende kunst en cultuurvormen

om daarmee een breed scala aan vormen bereik-

baar te maken voor zoveel mogelijk mensen. 

-    wil regionale afstemming van het culturele

aanbod met als doel een goede spreiding in

plaats en tijd van het aanbod. De wijze waarop

afstemming plaats vindt is een verantwoorde-

lijkheid van de organisatoren. Daar horen ook

de gemeenten financieel bij te dragen.

-    wil dat instellingen die subsidie voor cultuur of

kunst ontvangen een deel van het budget in

zetten op cultuureducatie.

-    vindt dat trots zijn op Winterswijk start met

vormen van educatie over de eigen plaats en

omgeving vanuit de cultuureducatie. 

-    vindt dat het voortbestaan van verenigingen

niet in gevaar mag komen door onvoldoende

financiën te genereren. 

Speerpunt: verenigingsleven is fundament van

de Winterswijkse samenleving

Wonen en ruimtelijke ordening

D66 vindt dat welstandscommissies achterhaald

zijn en uit de tijd. Waar ze nog zijn opheffen.

Bouwvoorschriften geven voldoende richting. Wij

willen dat wijkbelangenorganisatiesverder vorm

krijgen. Bewoners van wijken moeten voor de in-

richting van hun leefomgeving veel vrijheid en

verantwoordelijkheid krijgen. De gemeente moet

dit actief stimuleren. 

-    wil dat de gemeente alleen grond aankoopt

die je nodig hebt voor een zeker project en

niet als vorm van speculatie.

-    wil dat woningcorporaties terug moeten naar

het bouwen en beheren van betaalbare soci-

ale huurwoningen.

-    wil een integraal woonplan. Geen leegstand in

tijden van krimp: enkel naar behoefte bouwen.

Het huidige woningaanbod is in omvang vol-

doende . Wel is renovatie of vervanging van

woningen nodig. Bij sloop en herbouw is le-

vensloopbestendig en duurzaam bouwen uit-

gangspunt, met inzet van nieuwe

technologieën.

-    waar industrieterreinen nog niet gerevitali-

seerd zijn dient dit alsnog te gebeuren. 

-    wil dat permanent wonen in een eigen recrea-

tiewoning, die niet tot de commerciële ver-

huurparken behoort, moet worden

toegestaan. Een functie-uitbreiding, waarbij

het karakter van het gebied in tact blijft, is

hierdoor de oplossing. Deze woningen, die

veelal gelijkvloers zijn, zijn uitstekend geschikt

voor ouderen en starters. Financieel voordeel

voor de gemeente is hierbij de besparing op

de handhavingskosten en de extra ontvang-

sten per inwoner uit het gemeentefonds.

Speerpunten:

•    werken en recreëren in een uniek land-

schap

•    vrijheid en verantwoordelijkheid voor je

eigen leefomgeving 

•    duurzaam bouwen

Veiligheid en handhaving

D66 wil in elke kern een voor de inwoners her-

kenbare en aanspreekbare wijkagent

-    vindt dat de burgemeester regelmatiger ver-

antwoording moet afleggen aan de raad over

het gevoerde veiligheidsbeleid en zijn/haar

opstelling binnen de Veiligheidsregio. 

-    wil op gepaste wijze omgaan met wet- en re-

gelgeving en vergunningen rond evenemen-

ten. Nu wordt vaak om een bovenmatig

gedetailleerde verantwoording gevraagd.

-    wil meer veiligheid achter de voordeur door

een actief beleid gericht op effectieve onder-
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steuning van probleemgezinnen/buurten en

het bestrijden van huiselijk geweld.

-    wil veiligheid ook in buitengebied voor bewo-

ners en recreatie.

Speerpunt: veiligheid waarborgen in buitenge-

bied en kern 

Openbare ruimte en groen

D66 wil onderhoud van groenvoorzieningen laten

uitvoeren door bewoners en agrarische bedrijven

uit de omgeving.

-    maakt zich sterk voor duurzame landbouw.

-    wil het oorspronkelijke Winterswijkse land-

schap handhaven.

-    wil groen in Winterswijk een prominente

plaats geven: meer openbaar groen. Op plaat-

sen waar huizen of andere gebouwen defini-

tief verdwijnen creëren we parken of

speelplaatsen. 

-    wil bij sloop het terrein niet braak laten liggen.

De eigenaar zal zorg moeten dragen voor een

goede, tijdelijke of permanente invulling.

Speerpunten: 

•    het Winterswijks landschap behouden en 

versterken

•    bij sloop terrein niet braak laten liggen
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2. Duurzaam grensverleggend onder-
nemen

Winterswijk kent veel soorten ondernemers: in

het centrum, op de industrieterreinen en in het

buitengebied. Grensverleggend ondernemen be-

tekent voor de een meer Duitse en regionale

klanten naar Winterswijk halen. Ondernemen, re-

kening houdend met het cultuurlandschap. Win-

terswijk kent ook een hoogwaardige

maakindustrie met een internationale afzet markt.

Waar voor Den Haag accijnsverhoging een pa-

pieren exercitie lijkt, zijn een paar procenten

meer of minder direct voelbaar in de portemon-

nee. Hier willen wij in de landelijke politiek ons

sterk voor maken. 

D66 wil de Achterhoek positioneren als een regio

met veel hypermoderne schone technologische

bedrijven in een landelijke omgeving waar het

goed wonen is. De Achterhoek als het groenste

technologiegebied van Nederland. Krimp van de

bevolking is een feit waar op geanticipeerd moet

worden. Op termijn leidt dit tot vergrijzing tot ca.

15% terugloop van de bevolking. Ons handelen

is er op gericht ondanks dit de kwaliteit van leven

te verhogen. Het nieuwe werken (tijd en plaats

onafhankelijk) geeft mogelijkheden om oud-Win-

terswijkers en niet-Winterswijkers naar Winters-

wijk te halen.        

- wil voor Winterswijk de nadruk leggen op be-

houden van werkgelegenheid. Daarnaast

moet de maakindustrie worden versterkt, uit-

gebreid en uitgedragen. Vasthouden van

hoogwaardige kennis van ambachten. Aan-

dacht vragen voor het MKB gezien de grens-

overschrijdende concurrentie.

- wil ondernemerschap en thuiswerken stimu-

leren door te zorgen voor een goede infra-

structuur (snel internet) in de hele gemeente

en herbestemmen of slopen van leegstaande

panden. We zetten deze in als bedrijfsruimte

voor starters, bestaande ondernemers, kun-

stenaars, ZP-ers en andere belangstellenden.

Belemmeringen die dit tegenwerken (regelge-

ving, kosten etc.) nemen we weg. Particuliere

initiatieven als Meeting Plaza, Talentenpark,

Wic en Centrum voor Jong ondernemer-

schap ondersteunen we. 

- wil dat het platform onderwijs – arbeidsmarkt

een prominentere rol in de regio krijgt om de

goede relatie tussen onderwijs en bedrijven

verder te versterken. 

- zal over bedrijvenparken regionaal afspraken

maken.                                                                                                     

- wil openingstijden van winkels op zondag

worden overgelaten aan de ondernemers zelf

- is voor vermindering van het aantal regels en

onnodig toezicht

- wil coffeeshops legaliseren en landelijke ini-

tiatieven tot het legaal telen van wiet willen

wij ondersteunen. 

Speerpunt: het stimuleren van het onderne-

merschap en het nieuwe werken.

Milieu en duurzaamheid

D66 ziet dat verschillende energiebedrijven mo-

gelijkheden bieden om via een aandeel te partici-

peren in windmolens, zonne-energie, biomassa

of andere duurzame energiebronnen . Daarnaast

zijn er natuurlijk ondernemers die in hun eigen

gemeente molens realiseren – veel agrarische

ondernemers zien hierin bijvoorbeeld een mooie

kans om de inkomsten te verbreden. D66 steunt

dit omdat een door de omgeving gedragen ont-

wikkeling vaak veel positiever uitpakt.

- wil in onze regio “kleinschalige” of decentrale

opwekking kansen bieden en stimuleren. Ini-

tiatieven als de Agem dienen een kans te krij-

gen. Het moeten wel slanke organisaties

blijven die op eigen benen kunnen staan. 
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- steunt regionale initiatieven op het gebied

van duurzaamheid.

- wil op plaatsen waar we de beschikking heb-

ben over grotere oppervlakten deze inzetten

voor de opwekking van zonne-energie. Dit

kan bijvoorbeeld op terreinen die oorspron-

kelijk beoogd waren als bouwgrond, parkeer-

terreinen, daken van grotere gebouwen etc.

Voor het buitengebied dusdanig ingepast dat

het waardevolle cultuur landschap geen af-

breuk wordt gedaan.

Speerpunt: uitbreiden van nieuwe, duurzame

energie zonder afval

Verkeer en vervoer

D66 ziet de aanleg van de A18 als een absolute

noodzaak om de economische positie van de

regio te verbeteren. Door de verbinding met

Twente, de Randstad en Duitsland wordt het

aantrekkelijker om zich te vestigen in de regio.

- wil dubbel spoor en elektrificatie, maar is

voor ons afhankelijk van het feit of er vol-

doende vraag is om mensen via het spoor te

verplaatsen. 

- wil goede aansluitingen tussen de verschil-

lende bus- en treinverbindingen van en naar

Arnhem, Apeldoorn , Zutphen en Enschede.

- wil het openbaar vervoer afstemmen op de

wisselende behoefte gedurende de dag. Op

drukke momenten moeten er voldoende bus-

sen en treinen rijden. Op rustigere momenten

kan de frequentie lager zijn of richten we

meer individuele vervoersmogelijkheden in

met regio-taxi’s of andere kleinschalige op-

lossingen.

- wil zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden

op drukke fietsroutes richting scholen, cen-

trum, zichtbare handhaving van bestaande

verordeningen (30 km en 60 km zones).

- wil straatverlichting alleen daar waar het voor

verkeer- en sociale veiligheid nodig is.

- ziet knelpunten in de bereikbaarheid van het

centrum van Winterswijk tijdens weekenden

en feestdagen (ook van onze ooster buren).

Geen betaald parkeren en zo weinig mogelijk

blauwe zones. Veiligheid en doorstroming op

knelpunten moeten worden opgelost.

Speerpunten:

• beter en sneller bereikbaar via weg en

spoor

• centrum beter bereikbaar
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3 Transparante
financiën en bestuur
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3. Transparante financiën en bestuur

De afgelopen jaren is de schuldpositie van de ge-

meente Winterswijk helaas fors opgelopen. Er

zijn zaken gerealiseerd waarvoor het geld feitelijk

ontbrak. Ook is onvoldoende rekening gehouden

met toekomstige tegenvallers, zoals de dalende

opbrengsten vanuit de grondverkopen. Dit alles

maakt dat de financiële positie van de gemeente

veel minder rooskleurig is dan veelal wordt ge-

steld. De komende jaren moeten daarom in het

teken staan van een ordentelijk, transparant en

evenwichtig financieel beleid. De burger van Win-

terswijk heeft niets aan mooie plannen waarvoor

men uiteindelijk de rekening dubbel en dwars ge-

presenteerd krijgt.

D66 staat voor openheid en eerlijkheid: ook wat

de gemeentelijke financiën betreft. De burger

moet weten hoe de zaken er echt voor staan: in

goede, maar ook in slechte tijden. D66 streeft

naar een evenwichtige begroting, met een ade-

quate reserve om tegenvallers op te vangen.

Maar geen torenhoge reserves waar de ge-

meente mee kan beleggen, of tekorten zodat

voorzieningen verdwijnen.

Speerpunten:

• Een open en gedegen financieel beleid van

de gemeente Winterswijk
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