
1

VERKIEZINGSPROGRAMMA
Gemeenteraadsverkiezingen 2018





1. Verenigingen, ons fundament voor 
samenleven

2. Goede zorg, aan huis en met meer
ruimte voor initiatieven

3. Jongeren zijn de kracht tegen krimp

4. Bestuurlijke vernieuwing vergroot
burgerparticipatie

5. Ondernemerschap en economie

6. Samen duurzaam vooruit
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Voorwoord

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek steeds
verder buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen van de gemeente. Als
raadslid en wethouder in Leiden en als burgemeester van Wageningen heb ik gezien hoe dat werkt. De
belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor de mensen in hun dagelijkse leven,
in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat de mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar de ge-
meenten voor staan. Worden de klassen van de 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 aan ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de ge-
meente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? Houdt de gemeente het hoofd fi-
nancieel boven water? Kunnen inwoners erover meebeslissen hoe hun dorp of stad eruit ziet? 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 inzichten van nu, met het oog op de toekomst. De aanstaande gemeenteraadsver-
kiezingen zijn voor D66 een unieke kans om 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 landelijke verkie-
zingen, is het nu 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. Daarvoor is elke stem nodig. Wij kunnen en willen onze idealen ver-
wezenlijken 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 een voortrekker worden van het nieuwe Nederlandse opti-
misme. 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 over-
winning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66



Voorwoord lijsttrekker 

Winterswijk is een prachtig bruisend en uniek groen dorp in de Achterhoek. De kern is bruisend en di-

vers, terwijl de buurtschappen unieke landschappen bezitten met rust en gezelligheid. Het bruisende

verenigingsleven in Winterswijk en de buurtschappen zorgt voor maatschappelijke cohesie en is een

fundament binnen de Winterswijkse samenleving. Door goed middelbaar onderwijs en goede zorg biedt

Winterswijk een goede basis voor iedereen. Toch is Winterswijk een krimpregio, waar vergrijzing aan

de orde is. In plaats van in beperkingen te denken, zien wij kansen. Kansen voor alle Winterswijkers;

jong en oud. Wij staan voor de uitdaging om de beperkingen van de krimp om te zetten. Dat betekent

dat we de jeugd als toekomst zien en dat het verenigingsleven van fundamenteel belang zal blijken. 

Daarnaast liggen er uitdagingen voor Winterswijk met betrekking tot het energieneutraal zijn, bestuurlijke

vernieuwing en de regio. Het belang van samenwerken is groter dan ooit en wij moeten allen ervoor zor-

gen dat we een sterke regio Achterhoek opbouwen. Dit is van belang om voorzieningen en zorg overeind

te houden. We zien kansen voor de toekomst en maken onze keuzes vanuit een heldere overtuiging:  

D66 kiest voor goed onderwijs. De kracht van Nederland ligt in kennis en innovatie. Investeren in on-

derwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei en dromen. D66 vecht voor het beste onderwijs

en eerlijke kansen. Voor iedereen, jong en oud. 

D66 kiest voor klimaat. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Wij zullen

ons inzetten voor alle mogelijke vormen van duurzame energie. We willen zoveel mogelijk technieken

benutten en investeren in de innovatie en implementatie daarvan, zonder het nationale cultuurlandschap

van Winterswijk aan te tasten.  

D66 kiest voor goed bestuur. De overheid moet veel meer informatie uit eigen beweging openbaar

maken. Zo wordt het voor burgers en journalisten meer inzichtelijk welke informatie beschikbaar is en

ook op welk beleid besluiten gebaseerd zijn. Inspraak van

burgers blijft daarbij van belang.  

Samen staan we voor een sterk en bruisend Winterswijk. Dit

verkiezingsprogramma is dan ook mede tot stand gekomen

via gesprekken met inwoners, belangenorganisaties en on-

dernemers. Deze gesprekken zullen wij ook in de toekomst

blijven voeren. Kansen zien en pakken: D66 krijgt het voor

elkaar! 

Loes ten Dolle
Lijsttrekker D66 Winterswijk
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Verenigingen, 
ons fundament
voor samenleven

In deze tijd, waarin de overheid van zelfredzaam-

heid van inwoners uitgaat en in een regio waar ver-

grijzing en krimp aan de orde van de dag is, zijn

verenigingen van essentieel belang. Winterswijk

heeft een rijk verenigingsleven en deze verenigin-

gen zijn belangrijk voor de samenleving van Win-

terswijk en de buurtschappen. D66 Winterswijk

ziet de verenigingen zelfs als het fundament van

onze samenleving. Veel sociale vragen worden in

de verenigingen al aangepakt en opgelost, zonder

dat de gemeente daar veel voor hoeft te doen. Te

denken valt aan het tegengaan van eenzaamheid

door verenigingsactiviteiten, het ontwikkelen van

talenten en het inzetten van kennis en expertise

van heel veel jongere en oudere Winterswijkers en

dit alles op vrijwillige basis. 

D66 Winterswijk wil de verenigingen steunen waar

zij kan en wil zich sterk maken voor een vereni-

gingsfunctionaris in het gemeentehuis. Waar de

grote sportverenigingen goed materieel gefacili-

teerd zijn de afgelopen jaren, is er ook aandacht

nodig voor de kleinere verenigingen in zowel de

buurschappen als de kern. Voor de leefbaarheid in

de buurtschappen en de kern van Winterswijk zijn

de verenigingen essentieel. Zij zijn ook de ogen en

oren voor de stille hulpvragen die niet tijdens keu-

kentafelgesprekken aan de orde komen. Veel vra-

gen worden opgelost buiten het gezichtsveld van

de gemeente en De Post.



Deze verenigingsfunctionaris is het aanspreekpunt

voor verenigingen in de gemeente en faciliteert de

verenigingen in het stimuleren van samenwerken,

het signaleren van vragen en het verbinden van ini-

tiatieven en plannen. Zij vullen buurtcoaches aan

waar nodig en vervullen daarmee een belangrijke

behoefte bij de verenigingen. 

Speerpunten
• Aanstellen van verenigingsfunctionaris
• Samenwerken en voortbestaan van 

verenigingen 

Sport en recreatie
Winterswijk heeft uitstekende faciliteiten voor sport

en recreatie. Dat geldt echter niet voor alle vereni-

gingen. D66 Winterswijk wil zich inzetten voor betere

en gecombineerde accommodaties voor de kleinere

verenigingen, zodat het brede aanbod aan sport en

recreatie voor jong en oud behouden kan blijven. De

inzet van een verenigingsfunctionaris als verbinder

en facilitator is hiervoor van essentieel belang. 

Verder vindt D66 Winterswijk:
- dat het belang van de vrijwilliger niet onder-

schat mag worden en we zullen daar conse-

quent de aandacht op vestigen. 

- D66 wil inwoners stimuleren om als vrijwilliger

of bestuurder actief zijn. Hiertoe subsidiëren

we scholingen en aansprakelijkheidsverzeke-

ringen voor vrijwilligers;

- dat geld om lid te kunnen zijn van een vereni-

ging of deel te mogen nemen aan een activiteit

daarom nooit een probleem mag zijn. Gemeen-

telijke ondersteuning is hiervoor soms nodig; 

Speerpunten
• Wil een verenigingsfunctionaris aanstellen

die de spin in het web bij de gemeente is
voor alle verenigingen

• Aandacht voor vrijwilligers en lidmaat-
schappen van verenigingen

• Inzetten op het verder ontwikkelen van
kleinschalig ecotoerisme

Kunst en cultuur
Een stevige en creatieve kunst- en cultuursector

draagt bij aan een open en verbonden Nederland.

D66 Winterswijk is voorstander van het gebruik

van zoveel mogelijk verschillende kunst en cultuur-

vormen om daarmee een breed scala aan vormen

bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Dit hoeft niet altijd gerealiseerd te worden met

overheidsgelden. Essentiële verbindingen zijn

nodig met het verenigingsleven om kunst en cul-

tuur laagdrempelig en toegankelijk te houden.

D66 Winterwijk wil:
- regionale afstemming van het culturele aanbod

met als doel een goede spreiding in plaats en

tijd van het aanbod. De wijze waarop afstem-

ming plaats vindt is een verantwoordelijkheid

van de organisatoren. Daar horen ook de ge-

meenten financieel aan bij te dragen;

- dat instellingen die subsidie voor cultuur of

kunst ontvangen een deel van het budget in

zetten voor cultuureducatie; 

- dat trots zijn op Winterswijk start met vormen

van educatie over de eigen plaats en omge-

ving vanuit de cultuur- en natuureducatie;

- dat het voortbestaan van verenigingen niet in

gevaar mag komen door onvoldoende finan-

ciën te genereren. 

Speerpunt
• sterke verbinding tussen verenigingen en

het kunst en cultuur leven om het laag-
drempelig en toegankelijk te houden. 
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2 Goede zorg, 
aan huis en met meer
ruimte voor initiatieven

Esther Theunissen

Zorg zonder muren

Zorg zonder muren is waar D66 Winterswijk zich

hard voor maakt. Hier wijken wij essentieel af van

andere partijen. Wij willen het geld voor de zorg

niet aan gebouwen besteden, maar aan mensen.

Geld dat naar stenen gaat, gaat niet naar de nood-

zakelijke handen aan het bed! 

Doordat we in de Achterhoek als naobers veel par-

ticiperen houden we de zorg betaalbaar. De Ach-

terhoek kan dan ook een mooie regio zijn om een

pilot regiofinanciering uit te proberen. Zodat we in

de Achterhoek met mantelzorgers, huisartsen, ver-

pleeghuizen, zorgaanbieders en zorg-zzp’ers effi-

ciënter met elkaar kunnen samenwerken en echt

maatwerk kunnen gaan leveren.

Speerpunten:
• Langdurige zorg: persoonsvolgend budget
• Niet-zichtbare vraag van kwetsbaren

(WMO), maatwerk staat voorop
• Vroeg signalering Jeugdzorg: zoveel 

mogelijk thuis
• SKB, integrale zorg dichtbij
• Maatschappelijk initiatief en mantelzorgers
• Preventie: gezonde leefstijl
• Eenzaamheid, aanpak op wijkniveau
• Armoedebeleid en schuldhulpverlening 
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Langdurige zorg: persoonsvolgend
budget
In de langdurige zorg is een kwaliteitsslag nodig.

In het verleden hebben incidenten helaas geleid tot

steeds meer protocollen en regels en steeds min-

der ruimte voor maatwerk. D66 wil daarom minder

regels en protocollen en meer ruimte voor maat-

werk, eigen regie en inspraak van cliënten.

Ook willen we de professionaliteit van de mensen

die werken in de zorg vooropstellen. Voor de toe-

komst wil D66 Winterswijk ook kijken naar de mo-

gelijkheden om de bekostiging meer persoons -

volgend (het budget volgt de patiënt in plaats van

dat de patiënt het budget volgt) te maken. Boven-

dien wil D66 Winterswijk dat gemeenten de ko-

mende jaren van elkaar leren en hun onderlinge

prestaties vergelijken.

Daarnaast is eigen regie in de zorg van essentieel

belang volgens D66 Winterswijk: mensen moeten

zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Wij geloven

erin dat zij thuis niet alleen mantelzorg en eerste-

lijns zorg kunnen krijgen. D66 Winterswijk denkt

dat er veel slimmer en goedkoper samengewerkt

kan worden ook met de tweedelijns zorg, de spe-

cialisten van het ziekenhuis.  

Niet-zichtbare vraag van kwetsbaren
(WMO)
Door de overheveling van taken van het Rijk naar

de gemeenten, komt de zorg (ondersteuning en

begeleiding) voor kwetsbare mensen te liggen bij

de overheidslagen die het dichtst bij de burger

staat. Niet langer kwetsbare mensen “persen” in

protocollen en indicaties, maar juist omgekeerd:

leidend wordt de hulp en ondersteuning die ie-

mand nodig heeft. Maatwerk dus!

Toch blijft er een niet zichtbare vraag bestaan, de

verborgen zorgvraag. D66 Winterswijk wil de niet

zichtbare vraag naar voren halen door alle vormen

van dagbesteding in kaart te brengen, voorzienin-

gen te stimuleren waar zelfstandigheid van deze

kwetsbare mensen klopt, maar minimale zorg ook

gewaarborgd is. Daarnaast zijn er noodzakelijke

voorzieningen voor niet zichtbare zorgvragers. 

Vroeg signalering Jeugdzorg: zoveel mogelijk thuis

Opvoeden zien wij in de eerste plaats als de ver-

antwoordelijkheid van ouders. D66 draagt hierbij

de visie uit die gericht is op preventie van proble-

men en voor de goede ontwikkeling van jonge

mensen.  D66 Winterswijk beoogt door samenwer-

king tussen verschillende organisaties, inzet van

het ondersteuningsteam, het uitgaan van de eigen

kracht van mensen en het stimuleren van de zel-

fredzaamheid dat jeugdhulp zoveel mogelijk thuis

aangeboden kan worden. Zo voorkomen we dure

tweedelijnszorg en behouden ouders een actieve

rol in de opvoeding. 

Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de

eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering,

gemeenschappelijke inzet op preventie en effec-

tieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel

mogelijk voorkomen worden. Zware jeugdzorg

moeten we zoveel mogelijk voorkomen, kinderen

verdienen een oplossing dicht bij huis. Daarom in-

vesteren we in preventie, ‘vroeg signalering’, juiste

ondersteuning op scholen en bij sportverenigingen

om erger te voorkomen.  

SKB, integrale zorg dichtbij
D66 Winterswijk wil ruimte om zorg en welzijn

dichtbij de mensen in de eigen omgeving te kun-

nen organiseren. Dit vraagt zelfstandige professi-

onals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben

op eventueel benodigde specialistische zorg. Bij

het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente

Winterswijk(keten)samenwerking tussen zorg- en

welzijnspartners, maar ook zorgverzekeraars en lo-

kale/regionale ziekenhuizen. 

De kwaliteit en de prijs in de zorg in het ziekenhuis

van Winterswijk is goed. Dit hebben wij te danken

aan de professionals: de artsen, verpleegkundigen

en verzorgenden die elkaar snel weten te vinden.

Aan deze prijs-kwaliteitsverhouding dankt het SKB

haar bestaansrecht. Het ziekenhuis is als leveran-
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cier van zorg dichtbij de grootste werkgever van

Winterswijk. Investeren in samenwerken met eer-

ste en tweedelijns zorg en verzorgingshuizen, op

locatie zien wij als kostenbesparend en kwaliteits-

verhogend, met behoud van werkgelegenheid.

Daar komt geen extra steen aan te pas. Voor

nieuwe zorginitiatieven pleiten wij voor duurzaam

hergebruik van bestaande panden. 

Maatschappelijk initiatief en mantel-
zorgers
We hechten belang aan maatschappelijk initiatief.

Mensen die vrijwillig anderen helpen, of dat nu in

de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk in de

schuldhulpverlening is, verdienen alle waardering

en professionele ondersteuning. Tevens zorgt dit

voor meer verbinding in de samenleving en dat

juicht D66 toe. Overigens is het niet zo dat we be-

staande taken afschuiven op vrijwilligers. Het is

andersom, D66 gaat uit van wat de maatschappij,

de vrijwilligers willen doen. Daar past een die-

nende, faciliterende rol van de gemeente bij. 

Mantelzorgers zorgen voor een naaste of dierbare

uit vrije wil. Dit brengt voor de maatschappij na-

tuurlijk een besparing op betaalde zorg met zich

mee, maar dat is niet de hoofdreden dat D66 Win-

terswijk mantelzorg wil ondersteunen. D66 Win-

terswijk wil goede mantelzorgondersteuning zoals

cursussen, respijtzorg en een blijk van waardering

omdat wij geloven dat mantelzorg voor de zorgbe-

hoevende ontzettend waardevol is en veelal com-

fortabeler. Een naaste weet toch vaak beter hoe je

in elkaar steekt dan een zorgprofessional. En door

mantelzorg blijven meer sociale verbindingen in de

samenleving in stand. Het komt het welzijn van ou-

deren ten goede als zij zo lang mogelijk thuis kun-

nen blijven wonen, onder meer door huishoudelijke

ondersteuning.

Preventie: gezonde leefstijl
Naast goede zorg voor alle bewoners van Winters-

wijk wil D66 Winterswijk ook inzetten op een ge-

zonde leefstijl. Door ervoor te zorgen dat mensen

gezond leven, kunnen veel (chronische) ziektes

worden voorkomen, denk hierbij bijvoorbeeld aan

verschillende vormen van kanker, COPD, obesitas

en diabetes. We gaan “van nazorg naar voorzorg”,

door de aandacht te verschuiven van het oplossen

naar het voorkomen van problemen. Dit vraagt een

brede verantwoordelijkheid van alle maatschappe-

lijke (vrijwilligers-)organisaties.  

D66 Winterswijk wil daar waar het effectief is meer

preventie en vroeg signalering. Dat helpt latere,

grotere kosten te voorkomen. Dit doen we mede

door te investeren in voorlichting. We hebben hier-

bij specifiek aandacht voor jongeren. Het gaat dan

om het verbeteren van de voorlichting over gezond

gedrag met betrekking tot seksualiteit, beweging,

verslaving, voeding, internet en diversiteit.  

D66 Winterswijk investeert in sport en bewegen.

We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken

aan zijn gezondheid en sociale contacten. Ge-

zonde en actieve inwoners zijn minder snel aange-

wezen op zorg. 

Ouderenbeleid: betaalbaar wonen mo-
gelijk met zorg
Ouderen maken naarmate hun leeftijd toeneemt,

vaak meer gebruik van voorzieningen. D66 Win-

terswijk vindt dat deze voorzieningen naar de men-

selijke maat moet worden georganiseerd, waarbij

als uitgangspunt geldt dat iedereen zo lang moge-

lijk zelfstandig moet kunnen (blijven) wonen. Daar-

bij is het van groot belang dat er voldoende

betaalbare huisvesting in Winterswijk is voor seni-

oren, waarbij combinatie met zorg mogelijk is. Er

moet meer aandacht komen voor deze doelgroep

als het gaat om huisvesting en zorg. Dit alles zal

aansluiten op de al bestaande programma’s die

zullen worden aangevuld en gecombineerd. 

Ook is het van belang dat de raden en belangen-

groepen van ouderen tijdig worden betrokken bij

besluitvorming door het college. Om deze groep
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zo goed mogelijk te dienen is tijdig participeren

van essentieel belang. Er zit veel stille armoede,

eenzaamheid en problematiek verscholen onder

ouderen die door deze raden en belangengroepen

tijdig kunnen worden aangegeven en door het col-

lege worden meegenomen bij besluitvorming.  In

het laatste regeerakkoord is een recht op burger-

initiatief opgenomen, waarbij de gemeente meer in

een luisterende en faciliterende rol komt dan de

huidige coördinerende.

Eenzaamheid, aanpak op wijkniveau
Het probleem van eenzaamheid is aanwezig in

Winterswijk. D66 Winterswijk wil hier aandacht aan

schenken, vanuit de al bestaande programma’s.

We willen dat de trend van meer eenzaamheid ge-

keerd wordt. Overigens willen we hierbij de hele

samenleving inzetten. Meedoen aan de samenle-

ving is het overkoepelende doel en om dit te be-

reiken is een integrale aanpak als op wijkniveau

noodzakelijk. Er dient beleid ontwikkeld te worden

voor een integrale aanpak op eenzaamheid onder

ouderen. Het is van belang dat er op verschillende

domeinen wordt samengewerkt om het einddoel

“meedoen aan de samenleving” te behalen. 

Armoedebeleid en schuldhulpverlening 
Het armoedebeleid is wat D66 Winterswijk betreft

specifiek bedoeld voor mensen die echt niet kun-

nen werken of die echt geen kansen hebben op de

arbeidsmarkt. Het armoedebeleid moet als be-

langrijkste doel hebben om mensen blijvend – via

bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk – te laten

meedoen aan de maatschappij. Daarbij verdienen

kinderen, ouderen en chronisch zieken speciale

aandacht.

D66 Winterswijk heeft ook oog voor stille armoede,

bijvoorbeeld van mensen die hun baan hebben

verloren maar nog vastzitten aan hoge lasten of

ouderen met een klein pensioentje onder de ar-

moedegrens. Deze ouderen verdienen speciale

aandacht omdat er zorgmijding kan ontstaan door

de hogere zorgkosten. 

De gemeente dient op verschillende manieren bij

te dragen aan het voorkomen en verhelpen van

betalingsproblemen: goede voorlichting, effectief

samenwerken met maatschappelijke organisaties

voor schuldhulpverlening en het wegwerken van

de wachtlijsten voor schuldhulpverlening door ef-

ficiënt te werken en prioriteit te geven aan schrij-

nende gevallen.

ZZP’ers in financiële nood verdienen dezelfde hulp

als elke andere inwoner met schuldproblematiek.

De regel dat een ondernemer pas na liquidatie toe-

gang tot schuldhulpverlening krijgt moet daarom

aangepast worden.

- Meedoen aan de maatschappij is het belang-

rijkste doel van het armoedebeleid

- Speciale aandacht voor kinderen, ouderen en

chronisch zieken

- De gemeente moet zich meer richten op het

voorkomen van schulden

- De drempel tot schuldhulpverlening voor zelf-

standigen verlagen
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3 Jongeren zijn 
de kracht 
tegen krimp

Thijs Potuit

D66 Winterswijk gelooft in jongeren als kracht voor

behoud van onze regio. Deze jongeren zijn de toe-

komst van Winterswijk en wij zien het dan ook als

noodzaak om te zorgen dat ze in Winterswijk blij-

ven of hier terugkeren. D66 wil initiatieven van jon-

geren en jongvolwassenen die kansen zien

steunen. Door initiatieven van jongeren en jongvol-

wassen te steunen en duurzame bedrijven aan te

trekken voor het vergroten van de arbeidsmarkten

willen wij ervoor zorgen dat de krimpt niet verder

toeneemt. Wij zijn ervan overtuigd dat de jongeren

de krachten zijn tegen krimp.

Daarnaast stellen wij vast dat de huidige woning-

voorraad niet meer voldoen. Er is een mismatch

tussen vraag en aanbod. Om deze situatie te

keren, is het nodig dat er ruimte is voor experimen-

ten. De positie van de jeugd vraagt om specifieke

aandacht. Zij moeten zich kunnen uitspreken over

maatschappelijke ontwikkelingen die hen raken en

waar zij belang bij hebben, bijvoorbeeld in een kin-

derraad, jongerenraad of met inzet van digitale de-

mocratische middelen (facebook, Instagram,

twitter). 
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D66 Winterswijk vindt:
- dat er voor bepaalde leeftijdscategorieën

(jeugd) weinig vrijetijdsmogelijkheden zijn. Wij

willen dat er YOLO -subsidies komen. Het doel

van deze subsidie is het stimuleren van jonge-

renparticipatie en jongvolwassenen participa-

tie voor eenmalige activiteiten dóór en vóór

jongeren en/of jongvolwassenen in de ge-

meente Winterswijk. De activiteit moet voor

hen én hun omgeving een positieve betekenis

hebben;

- dat er meer openbaar vervoer nodig is tussen

Duitsland en Nederland. Zowel om (hoger) on-

derwijs over de grens te stimuleren, het lopen

van stages in Bocholt of elders in Duitsland

mogelijk te maken en ook om de mogelijkhe-

den voor vrijetijdsbesteding van jongvolwas-

sen te vergroten en hiermee hun Duitse

taalvaardigheid te vergroten, wat weer gunstig

is voor hun kansen op de arbeidsmarkt.  

Speerpunten 
• YOLO-subsidies voor jeugdigen en jong-

volwassenen. 
• Grensoverschrijdende initiatieven stimule-

ren voor het vergroten van kansen op de
arbeidsmarkt en vrijetijdsbesteding. 

• Openbaar vervoer Nederland-Bocholt
• Woningvoorraad jongeren vergroten

Jeugd, onderwijs en een leven lang
leren
D66 is een serieus toezichthouder voor primair on-

derwijs, zonder de vrijheid van scholen sterk te be-

perken of uitgebreide schriftelijke verant -

woordingen te vragen. Daarnaast ligt de kracht

van Nederland in kennis en innovatie. Investeren

in onderwijs vormt de sleutel tot succes en per-

soonlijke groei. D66 vecht voor het beste onderwijs

en eerlijke kansen. Voor iedereen. Geef onderwijs

de kwaliteit en aandacht die het verdient! Daar-

naast zien wij grensoverschrijdende mogelijkheden

met het middelbaar en hoger onderwijs over de

grens. Dit kan bewerkstelligd worden door een

schoolverbinding tussen Bocholt en Nederland. 

D66 Winterswijk:
- is voorstander van brede scholen en duurzaam

onderwijs. Jeugdzorg, kinderopvang, peuter-

speelzalen en scholen werken samen in brede

buurtscholen of in integrale kind centra; 

- vindt de ontplooiing van de talenten van kin-

deren belangrijk: Winterswijk en de cultuur- en

natuurhistorische omgeving zijn een rijke leer-

omgeving, waarin instellingen en bedrijven

samen met verenigingen en scholen een rol in

kunnen spelen;

- vindt Levenlang Leren voor jongeren en oude-

ren belangrijk, om zich hier samen  op voor te

bereiden;

- ziet mogelijkheden van een grensoverschrij-

dende schoolverbinding;

- er zijn veel laaggeletterde (jong-) volwassenen

in Winterswijk. Om de juiste opleidingen te

kunnen volgen om werk te vinden een basis-

niveau van leesvaardigheid nodig;

- wil alle opties onderzoeken die mogelijk zijn

om meer hoger opgeleiden naar de regio te

trekken. 

Speerpunten
• Kwaliteit en duurzaam onderwijs zijn het

primaire uitgangspunt
• Jongeren en ouderen voorbereiden op een

leven lang leren
• Aandacht voor laaggeletterdheid bij 

(jong-) volwassenen
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4 Bestuurlijke 
vernieuwing vergroot
burgerparticipatie

Stefan Schreurs

Nu de overheid zich meer terugtrekt en er meer

verantwoordelijkheid wordt verwacht van de inwo-

ners, is burgerparticipatie een noodzaak. Met het

nieuwe regeerakkoord heeft de burger zelfs een

recht op burgerinitiatief. De inwoner heeft ten op-

zichte van de overheid hoge verwachtingen en

hiermee verandert niet alleen de rol van de inwo-

ner, maar ook de rol van de overheid. 

Ook heeft D66 Winterswijk heldere plannen om te

komen tot een slagvaardiger, transparanter en de-

mocratischer bestuur. D66 Winterswijk wil de mo-

gelijkheden onderzoeken en realiseren die

burgerparticipatie vergroten en eigenaarschap ver-

sterken. De gemeente heeft nu een coördinerende

rol voor het realiseren van gemeentelijke plannen.

D66 Winterswijk wil een verschuiving naar de rol

van faciliterende gemeente, die ideeën en denk-

kracht van inwoners stimuleert en ondersteunt, bij-

voorbeeld op het niveau van wijken, buurten en

buurtschappen. 

- vindt dat burgerinitiatieven meer gehoor moe-

ten krijgen om vraag en aanbod in gemeente-

beleid beter bij elkaar te brengen;

- vindt dat er gekeken moet worden naar de mo-

gelijkheden van burgerparticipatie die van

deze tijd zijn, bijv. inspraak op basis van loting; 

- vindt dat onderzocht moet worden mogelijk-

heden zijn om te werken met een kinderraad,

een jongeren- en een ouderenraad;

- ook digitale democratie dient te worden onder-

zocht, evenals de fysieke inrichting van de

raadszaal, die ook om meer transparantie

vraagt. 

- Vindt dat alle stukken van de gemeente en

raad begrijpelijk en leesbaar moet zijn voor ie-

dereen. Spreektaal heeft hier de voorkeur.

Speerpunten 
• Burgerparticipatie vergroten 
• Meer ruimte voor burgerinitiatieven
• Digitale democratie krijgt een grotere rol 
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Bestuurskracht en burgers
Gemeenten krijgen meer en meer taken overge-

dragen, zoals welzijnsbeleid, grotestedenbeleid,

arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid, maar ook

zorgtaken van het Rijk, van de provincies en taken

van Zelfstandige Bestuursorganen. D66 steunt

deze ingezette beweging. Wat efficiënt en effectief

dichtbij de burger georganiseerd kan worden,

brengen wij onder in gemeenten. Alleen krachtige

gemeenten kunnen deze opdrachten goed uitvoe-

ren. Gemeenten moeten dus op zoek naar de

beste schaalgrootte dit te organiseren. Zonder vol-

doende bestuurskracht zijn we niet in staat om

voorzieningen in stand te houden.

D66 Winterswijk is dan ook voorstander van sa-

menvoeging van gemeenten als de afzonderlijke

gemeenten tekortschieten op het vlak van be-

stuurskracht, democratische kracht of financiële

kracht. De maximale omvang van gemeenten

wordt bepaald door wat mogelijk is zonder dat de

beleidsvrijheid en democratische controle in het

geding komen.

D66 Winterswijk:
- vindt dat bij schaalvergroting de verbinding tus-

sen het bestuur en de inwoner gewaarborgd

dient te worden. Het besturen en beheren van

een wijk wordt meer een verantwoordelijkheid

van de inwoners uit de wijk;

- wil minder gedetailleerde regels en controle op

resultaat en niet op proces. Bij tegenstelde re-

gels kiest de ondernemer of de inwoner zelf.

Overbodige lasten kunnen worden afgeschaft;

- wil versterking van de samenwerking met de

Duitse buurgemeenten. De grens mag geen

enkele barricade zijn;

- ziet gezamenlijke oplossingen voor openbare

voorzieningen als een goede mogelijkheid 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;

- 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 daadwerkelijk

meerwaarde heeft, zien we dit als een ge-

wenste ontwikkeling: de Achterhoek loopt veel

kansen mis doordat gemeenten niet in staat

blijken gezamenlijk op te treden in landelijke en

Europese ontwikkelingen en stimuleringsrege-

lingen voor innovatie;

- blijft ontwikkelingen in het kader Agenda Ach-

terhoek 2020 steunen; 

- is voor spreiding van voorzieningen. In zoveel

mogelijk kernen moet (een deel van) de voor-

zieningen blijven om de leefbaarheid te behou-

den of te vergroten. Niet overal hoeft alles. Een

combinatie van voorzieningen met winkels,

scholen of bedrijven biedt mogelijkheden om

een ander bereikbaar en betaalbaar te houden.

Veiligheid en handhaving
Criminaliteit vindt tegenwoordig niet meer alleen

binnen de grenzen van Nederland plaats. Georga-

niseerde criminaliteit, terrorisme, drugshandel, cy-

bercriminaliteit, financieel-economische criminaliteit

en mensenhandel zijn allerlei voorbeelden waarbij

de activiteiten internationaal kunnen plaatsvinden.

Daarom onderstreept D66 Winterswijk het belang

van goede Europese samenwerking in de opspo-

ring en bestrijding van criminaliteit.  Het delen van

informatie door inlichtingendiensten is daarom

voor D66 een prioriteit. Vooral omdat Winterswijk

een grensgemeente is, waar samenwerking met

Duitse veiligheidsdiensten van essentieel belang

is. Daarnaast wil D66 in elke kern een voor de in-

woners herkenbare en aanspreekbare wijkagent

behouden en waar nodig aanvullen.  
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D66 Winterswijk
- vindt dat de burgemeester regelmatig verant-

woording moet afleggen aan de Raad over het

gevoerde veiligheidsbeleid en zijn/haar opstel-

ling binnen de Veiligheidsregio;

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

gelgeving en vergunning rond evenementen.

Nu wordt vaak om een bovenmatig gedetail-

leerde verantwoording gevraagd;

- wil meer veiligheid achter de voordeur door

een actief beleid gericht op effectieve onder-

steuning van probleemgezinnen/buurten en

het bestrijden van huiselijk geweld; 

- wil veiligheid ook in het buitengebied voor be-

woners en recreatie.

Speerpunt
• Veiligheid waarborgen in zowel buiten -

gebied als kern

Gedegen & Transparant Financieel 
Beleid  
Net als vele andere gemeenten heeft de gemeente

Winterswijk de afgelopen jaren fors geprofiteerd

van de huidige lage rentestand. Hierdoor konden

tegenvallers worden opgevangen en was er finan-

ciële ruimte voor veel wensen. Deze situatie zal

echter niet eeuwig voortduren en we dienen reke-

ning te houden met andere, minder gunstige, tij-

den. D66 Winterswijk beseft dit en wil daarom

geen verplichtingen aangaan die we straks als ge-

meente niet meer kunnen betalen of waarvoor

forse ingrepen noodzakelijk zijn die de inwoners

van Winterswijk direct gaan raken. 

De afgelopen jaren is de schuldpositie van de ge-

meente Winterswijk naar jaren gelukkig weer ge-

daald, hetgeen ook absoluut noodzakelijk was en

is. D66 streeft naar een verdere afbouw om zo de

financiële positie weer in lijn te brengen met de

omvang van de gemeente. Dit betekent dat we

keuzes moeten maken en dat niet aan iedere wens

kan worden voldaan. Dit is wellicht geen leuke,

maar wel een eerlijke boodschap. Bij de afwegin-

gen die daarbij zullen worden gemaakt staat, wat

D66 Winterswijk betreft, altijd de meerwaarde voor

de inwoners van Winterswijk centraal. Zaken die

daaraan niet of onvoldoende voldoen, zullen we

niet ondersteunen.  

D66 Winterswijk staat voor redelijkheid, openheid

en eerlijkheid: ook wat de gemeentelijke financiën

betreft. De inwoners van Winterswijk moeten

weten hoe de zaken er echt voor staan: in goede,

maar ook in slechte(re) tijden. Dit op een voor een-

ieder begrijpelijke wijze en zonder moeilijk te door-

gronden constructies. Transparantie in de

financiële keuzes en de verantwoording daarover

beschouwt D66 als een grondrecht en we zullen

daar dan ook naar handelen.  

Speerpunten: 
• Een verdere afbouw van de schuldpositie 
• Rekening houden met minder gunstige 

tijden 
• Transparant en begrijpelijk financieel beleid 
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5 Ondernemerschap 
en economie

Jeroen Swienink

Nederlanders ondernemen, innoveren en hande-

len. Zij trekken met vertrouwen de wereld in. On-

dernemende Nederlanders staan te trappelen. Hun

kansen liggen voor het grijpen: in handel met op-

komende economieën, in schoner en slimmer pro-

duceren, in dienstverlening, in gezondheidszorg en

in innovatie. Ook in Winterswijk bloeit het onder-

nemerschap. Het midden- en kleinbedrijf (hierna

te noemen: MKB) is omvangrijk. Het MKB is de

motor van de Winterswijkse economie. Niet alleen

omdat daar de meeste banen zijn, maar ook

omdat zij vaak duurzaam en sociaal ondernemen.

Het MKB staat dicht bij de omgeving, maakt daar

deel van uit en onderneemt vrijwel zonder uitzon-

dering maatschappelijk betrokken. Ook in de ach-

ter ons liggende crisisjaren is het MKB het meest

bestendig gebleken.

Klein is het nieuwe groot
Het MKB verdient in Winterswijk de aandacht en

zorg van de gemeente. D66 wil niet grootschalig

investeren om grote bedrijven naar Winterswijk te

halen, maar kiest voor specifiek beleid voor het

MKB. Vanuit de gemeente moet er een omgeving

worden gecreëerd waarin het MKB in staat wordt

gesteld om te ontwikkelen. Dit kan door het MKB

te faciliteren, de lasten te verlagen en knellende re-

gelgeving aan te pakken. D66 wil in Winterswijk

het volgende realiseren:

- Goede, transparante en snelle procedures
De gemeente heeft als taak het algemeen be-

lang te behartigen. Daarom moeten er regels

en procedures zijn. Dit houdt ook in dat niet

alles kan. D66 Winterswijk vindt dat de pro-

cedures binnen gemeente transparanter kun-

nen, sneller kunnen en duidelijker gemaakt

kunnen worden. Ook vindt D66 Winterswijk

dat niet altijd de zwaarst mogelijke procedure

gekozen moet worden, daar waar lichtere be-

oordelingen ook voldoen. Bijvoorbeeld bij de

Horecavergunning wordt de meest zware

WIBOB-procedure gevolgd, terwijl omliggende

gemeentes minder zware variante gebruiken.

D66 vindt ook dat veel sneller duidelijkheid ge-

geven moet worden aan de ondernemer. Tot

slot moet het gemeentelijk apparaat uitgaan

van mogelijkheden en niet van onmogelijkhe-

den. Kijk met de aanvrager waar de mogelijk-

heden liggen en help hem of haar daarmee!
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- Lagere lasten en leges
De gemeente kan haar taken alleen uitvoeren

als er geld is. Dat er dus belasting geheven

moet worden is logisch. Ook als onderne-

mers gebruik maken van gemeentelijke voor-

zieningen of vergunningen zijn daar kosten

aan verbonden. D66 Winterswijk vindt echter

dat deze belastingen en leges geen melkkoe

mogen zijn. Ze moeten zijn gebaseerd op de

kosten die de gemeente daarvoor maakt.

Deze kosten moeten transparant zijn voor de

aanvragers. Geen onnodige hoge heffingen,

maar wel transparantie, eerlijke leges. Dat is

waar D66 op inzet.

- Schrap onnodige regels
Regels zijn nodig om het algemeen belang te

bewaken. Maar soms zijn regels onnodig

streng of zelfs helemaal overbodig. D66 wil

dat de gemeente met groepen MKB’ers gaat

kijken welke regels aangepast of geschrapt

kunnen worden. 

- Blijf in contact
D66 Winterswijk wil dat er altijd contact blijft

met individuele en groepen MKB’ers. Daar-

voor is vaste structuur overleg met de

MKB’er en de gemeente nodig.

- Samenwerken is de sleutel
D66 vindt dat samenwerken de sleutel is voor

een goed MKB-klimaat. D66 Winterswijk wil

daarom samenwerking tussen gemeente en

het MKB optimaliseren, samenwerking tus-

sen MKB’ers stimuleren en samenwerking

tussen onderwijs en MKB faciliteren. Ook

moet er over de gemeentegrenzen heen ge-

keken worden, zodat er regionaal samenge-

werkt kan worden. 

- Aandacht voor zzp’ers
Er is veel vraag naar personeel in diverse

sectoren. Ook de vraag naar zzp’ers neemt

toe, deze zzp’ers hebben ruimte en facilitei-

ten nodig, bijvoorbeeld om hun materialen op

te slaan. 

Landbouw
D66 Winterswijk ziet een gezonde toekomst voor

agrarische bedrijven die in evenwicht met hun om-

geving produceren en vindt voor onze landbouw

en veeteelt kernwaarden als duurzaamheid, volks-

gezondheid en diervriendelijkheid belangrijk. Agra-

rische ondernemers dragen bij aan het behoud van

landschap, natuur en het bevorderen van de ener-

gietransitie, bijvoorbeeld door het plaatsen van

zonnepanelen op het dak van de schuur of het

telen van gewassen voor energie, bio plastics of

als grondstof voor medicijnen. D66 Winterswijk sti-

muleert daarnaast Smart Farming, waarbij agrari-

sche ondernemers in hun bedrijfsvoering volledig

gebruik maken van ICT en de nieuwste technolo-

gische ontwikkelingen, zoals drones, melkrobots

en het realtime volgen van vee op de smartphone.

In onze gemeente is de landbouw nog steeds een

belangrijke pijler onder de lokale economie. Tege-

lijkertijd zien we dat de Achterhoek steeds aan-

trekkelijker wordt voor toeristen. Het kenmerkende

coulisselandschap is daarin één van de grote trek-

pleisters. Behoud van dit landschap staat regel-

matig op gespannen voet met intensivering van de

landbouw. D66 wil daarom op zoek naar nieuwe

verdienmodellen voor de boer. Waarbij er aandacht

is voor biodiversiteit en het landschap, er een

goede boterham verdiend kan worden en het slui-

ten van kringlopen centraal staat.
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6 Samen 
duurzaam 
vooruit

Lilian Boonstra

Normen ten Holder

De wereld verandert en daar ziet D66 Winterswijk

kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen ener-

gie op te wekken, of op slimme wijze hun energie-

rekening te verlagen, kansen voor schone steden

waar het gezond en prettig wonen is en kansen

voor innovatieve bedrijven die hun concurrentie-

positie versterken door tegen lagere kosten te pro-

duceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en

durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen

banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste

gaat van de kansen van volgende generaties.

Duurzame, groene groei is de sleutel naar een wel-

varende toekomst.

De schoonste en goedkoopste energie is de ener-

gie die je niet gebruikt. D66 zet daarom hard in op

meer energiebesparing. Hier is nog een wereld te

winnen door de toepassing van betere isolatie en

efficiëntere technieken. 

Energie besparen
Veel huizen zijn slecht geïsoleerd waardoor je hard

moet stoken om het huis warm te krijgen. Dat is

zonde voor de portemonnee en zonde voor het kli-

maat. D66 wil daarom op grote schaal huizen ver-

duurzamen. Daarmee krijgen mensen een

comfortabel huis en een lagere energierekening.

Het is ook nog eens goed voor de banen die het

oplevert in de bouw. Nieuwe huizen worden alleen

nog maar energieneutraal gebouwd. We willen dat

mensen met een bestaande koopwoning de mo-

gelijkheid krijgen aangeboden om het huis te laten

isoleren. De lening wordt door investeerders voor-

gefinancierd en over langere tijd terugbetaald, via

bijvoorbeeld het netwerktarief. In het aangeboden

besparingsplan krijgen eigenaren gegarandeerde

lagere maandlasten. Bovendien worden de huisei-

genaren ontzorgd, omdat ze niet zelf hoeven te

zoeken in het woud aan regelingen en subsidies.
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Voor huurders willen we dat woningcorporaties en

grote particuliere verhuurders verplicht worden om

hun woningvoorraad te verduurzamen. Zo krijgen

huurders een comfortabeler huis en een lagere

energierekening. Bij kleinschalige particuliere huur

moeten huurders een laagdrempelige manier krij-

gen om een energiebesparingsvoorstel aan de ver-

huurder te doen.

Wij zien mogelijkheden als het gaat om opvolger

van het zonneplan in te stellen, maar dan met be-

trekking om het verduurzamen van bestaande hui-

zen. D66 Winterswijk steunt dit omdat een door de

omgeving gedragen ontwikkeling vaak veel posi-

tiever uitpakt. Daarnaast dient er een besparings-

plan te komen alles wat bespaard wordt hoeft

immers niet te worden opgewekt. 

D66 Winterswijk:
- wil in onze regio “kleinschalige” of decentrale

opwekking kansen bieden en stimuleren. Ini-

tiatieven als de AGEM verdienen een kans, op

voorwaarde dat het slanke organisaties blijven

die op eigen benen kunnen staan; steunt re-

gionale initiatieven op het gebied van duur-

zaamheid; 

- vindt dat windmolens niet binnen het klein-

schalige natuurlandschap van Winterswijk

passen;

- vindt dat de hoofdmoot bestaat uit energie be-

sparen; 

- 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 oorspronkelijk

beoogd waren als bouwgrond, parkeerterrei-

nen, daken van grote gebouwen etc. Voor het

buitengebied dusdanig ingepast dat het waar-

devolle cultuurlandschap geen afbreuk wordt

gedaan.  D66 Winterswijk heeft hierbij aan-

dacht voor particulieren met asbest-schuren,

die buiten de bestaande regelingen  voor be-

drijven vallen. 

Speerpunten
• De hoofdmoot van een duurzaam Winters-

wijk ligt besparen
• Uitbreiden van nieuwe, duurzame energie

zonder afval (circulaire economie)

Duurzaam grensverleggend onderne-
men
Winterswijk kent veel soorten ondernemers: in het

centrum, op de industrieterreinen en in het buiten-

gebied. Grensverleggend ondernemen betekent

voor de een meer Duitse en regionale klanten naar

Winterswijk halen. Ondernemen, rekening hou-

dend met het cultuurlandschap. Winterswijk kent

ook een hoogwaardige maakindustrie met een in-

ternationale afzetmarkt. Waar voor Den Haag ac-

cijnsverhoging excretie lijkt, zijn een paar

procenten meer of minder direct voelbaar in de

portemonnee. Hier willen wij in de landelijke poli-

tiek ons sterk voor maken. 

D66 Winterswijk wil de Achterhoek positioneren

als een regio met veel hypermoderne schone tech-

nologische 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 erop gericht ondanks dit de kwaliteit van leven

te behouden en verhogen. Het nieuwe werken (tijd

en plaats onafhankelijk) geeft mogelijkheden om

oud-Winterswijksers en niet-Winterswijkers naar

Winterswijks te halen. 

D66 Winterswijk: 
- wil voor Winterswijk de nadruk leggen op be-

houden van en aantrekken van werkgelegen-

heid. Daarnaast moet de maakindustrie

worden versterkt, uitgebreid en uitgedragen.

Vasthouden van hoogwaardige kennis van am-

bachten. Aandacht vragen voor het MKB ge-

zien de grensoverschrijdende concurrentie;

- wil ondernemerschap en thuiswerken stimule-

ren door te zorgen voor een goede infrastruc-

Verkiezingsprogramma D66 Winterswijk 2018 - 202220



tuur (snel internet) in de hele gemeente en her-

bestemmen of slopen van leegstaande pan-

den. We zetten deze in als bedrijfsruimte voor

starters, bestaande ondernemers, kunste-

naars, ZZP-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 ondernemerschap

ondersteunen we;

- wil dat het platform onderwijs – arbeidsmarkt

een prominentere rol in de regio krijgt om de

goede relatie tussen onderwijs, instellingen en

bedrijven verder te versterken en innovatie

door samenwerking stimuleren;

- zal over bedrijvenparken regionaal afspraken

maken;

- wil openingstijden van winkels op zondag wor-

den overgelaten aan de ondernemers zelf; 

- is voor vermindering van het aantal regels en

onnodig toezicht;

- wij blijven het legaal telen van overheidswiet

ondersteunen. 

Speerpunten
• Het stimuleren van het ondernemerschap

en het nieuwe werken
• Voldoende mogelijkheden om uit te breiden

of te exploiteren als bedrijf in Winterswijk

Ruimtelijke ordening en wonen
De Omgevingswet is vorig jaar aangenomen in de

Eerste Kamer en al eerder in de Tweede Kamer en

is de grootste wetgevende operatie sinds de

Tweede Wereldoorlog. De wet die naar verwach-

ting begin 2021 in werking treedt, integreert 26

wetten en 60 AMvB’s (Algemene Maatregelen van

Bestuur) op het gebied van de fysieke leefomge-

ving. De oude nog huidige wetten zijn veelal sec-

toraal (bijvoorbeeld bouwen, milieu, waterbeheer,

ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur)

en sluiten niet meer aan bij de vraagstukken van

deze tijd zoals duurzaamheid en grote regionale

verschillen. De rol van de Gemeenteraad zal zich

meer naar voren verplaatsen. De kaderstellende rol

bij het vaststellen van Omgevingsvisies en Omge-

vingsplannen wordt belangrijker. D66 Winterswijk

vindt het belang dat er nu al wordt gehandeld in

de geest van de nieuwe omgevingswet. Hierbij vin-

den wij dat leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en

nationale cultuurlandschap een doorslaggevende

factor moet spelen. 

D66 Winterswijk vindt duurzaam wonen belangrijk.

Waar gebouwd gaat worden moet gebouwd wor-

den zonder gas. Ook is er een goede woonmix

nodig voor zowel jongeren als ouderen. Jongeren

die terug willen keren naar Winterswijk moeten

mogelijkheden hebben om te starten. Hiervoor zijn

duidelijke prestatieafspraken met de Woonplaats

en voldoende arbeidsplaatsen van essentieel be-

lang. Prestatieafspraken met de Woonplaats moe-

ten we aan de voorkant plaatsen en dat begint

door duidelijke kaders vanuit de gemeenteraad. 

Daarnaast willen wij dat wijkbelangenorganisaties

verder vorm krijgen. Bewoners van wijken moeten

voor de inrichting van hun leefomgeving veel vrij-

heid en verantwoordelijkheid krijgen. De gemeente

moet actief stimuleren en faciliteren. 

Krimp als kans
Een omslag in denken is noodzakelijk: van groeien

naar gebruiken, van bouwen naar reële behoefte

en van betalen naar werkelijke waarde. D66 kiest

voor maatwerk per regio en tussen gemeenten. In

krimpgebieden wil D66 bijzondere aandacht voor

vitale voorzieningen als zorg en onderwijs die van

voldoende kwaliteit en voor iedereen toegankelijk

zijn en blijven. In plaats van een race naar de

bodem en te concurreren om voorzieningen aan te

trekken of behouden, moeten gemeenten juist sa-

menwerken om kwaliteit en toegankelijkheid te

waarborgen. Door slim om te gaan met bevol-

kingskrimp creëer je kansen en wordt krimpend

Nederland dynamischer, flexibel en initiatiefrijker.
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Boven dit alles is veilig wonen het allerbelangrijk-

ste. Een woning is pas goed, als deze veilig is. He-

laas schiet de veiligheid van woningen te vaak

tekort. Hier zijn vooral senioren de dupe van. Zij

komen bijvoorbeeld makkelijk ten val. Ook hebben

zij – vergeleken met de rest van de bevolking – een

grote kans slachtoffer te worden van brand in de

woning. Het aantal brandslachtoffers onder oude-

ren door brand in de woning neemt de afgelopen

jaren toe. Daarom is er een checklist voor brand-

veiligheid in woningen nodig. Als ouderen een

nieuw zorgpakket krijgen, moeten ze ook een bij-

passend brandveiligheid pakket krijgen dat bege-

leid wordt met goede voorlichting voor de ouderen

en eventuele verzorgers.

D66 Winterswijk:
- 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 sociale

huurwoningen;

- wil een integraal woonplan. Geen leegstand in

tijden van krimp: enkel naar behoefte bouwen.

Daarnaast dient er kritisch te worden gekeken

naar voldoende woonruimte voor starters en

jongeren bij het integraal woonplan; 

- bij sloop en herbouw is levensloopbestendig

en duurzaam bouwen uitgangspunt, met inzet

van nieuwe technologieën; 

- waar industrieterreinen nog niet gerevitaliseerd

zijn dient dit alsnog te gebeuren, in de regio

zijn mooie voorbeelden van samenwerken in

verduurzamen, zoals bijv. een houtdorp,

waarin MKB’ers in een keten samenwerken en

hiermee andere bedrijven aantrekken;

- 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 intact blijft, is hierdoor de op-

lossing. Deze woningen, die veelal gelijkvloers

zijn, zijn uitstekend geschikt voor ouderen en

starters. Financieel voordeel voor de gemeente

is hierbij de besparing op de handhavingskos-

ten en de extra ontvangsten per inwoner uit

het gemeentefonds. 

Speerpunten
• Werken en recreëren in een uniek land-

schap
• Vrijheid en verantwoordelijkheid voor je

eigen leefomgeving
• Duurzaam bouwen
• Integraal woonplan met speciale focus op

jongeren en starters. 

Openbare ruimte en groen
D66 Winterswijk wil een gevarieerd en goed ge-

spreid aanbod van sport- en speelfaciliteiten in de

openbare ruimte. Denk hierbij aan een aantrekke-

lijk netwerk van fiets- en wandelpaden, aan vol-

doende speelplekken, ontmoetingsplaatsen voor

jong en oud en aan een breed aanbod van open-

bare sportlocaties. Het bepalen van deze locaties

moet plaatsvinden in samenspraak met buurtbe-

woners en jongeren. Met betrekking tot groen wil

D66 Winterswijk onderhoud van groenvoorzienin-

gen laten uitvoeren door bewoners en agrarische

bedrijven uit de omgeving.

Daarnaast is voor Winterswijk landschappelijke in-

passing in het kleinschalig natuurlandschap van

essentieel belang. D66 Winterswijk vindt dat er bij

industrieterreinen en gebieden speciale aandacht

moet zijn voor landschappelijke inpassing door

middel van bijvoorbeeld overgangsranden. 

- maakt zich sterk voor duurzame landbouw;

- wil het oorspronkelijke Winterswijkse land-

schap handhaven;

- wil aandacht voor bermen en randen van land-

bouwgrond, met het oog op biodiversiteit;

- wil groen in Winterswijk een prominente plaats

geven: meer openbaar groen. Op plaatsen

waar huizen of andere gebouwen definitief ver-

dwijnen 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.
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Speerpunten
• Het Winterswijkse landschap behouden en

duurzaam versterken
• Bij sloopterrein niet braak laten liggen
• Groenvoorzieningen en ontmoetingsfacili-

teiten in de openbare ruimte

Verkeer en vervoer
Voor alle deelnemers aan het verkeer staat veilig-

heid voorop. Het aantal ongevallen in het verkeer

neemt echter nog steeds toe. Onder jongeren zijn

verkeersongevallen de belangrijkste doodsoor-

zaak.

D66 Winterswijk wil dat bewonerswensen serieus

worden genomen bij de aanleg van nieuwe of de

aanpassing van bestaande wegen. Daarbij worden

omwonenden al in een vroeg stadium betrokken

bij het invullen en uitwerken van de plannen. Be-

slissingen over de verbreding van bestaande

wegen dienen genomen te worden in samen-

spraak met het lokale bestuur.

Mobiliteit is een levensbehoefte. Nederland ken-

merkt zich door een dicht netwerk van steden,

dorpen en wegen. Door het groeiend aantal auto’s

en gereden kilometers bereiken we de grenzen van

de capaciteit van ons wegennet. Om de bereik-

baarheid van Nederland op een goed niveau te

houden, is goed en betrouwbaar openbaar vervoer

een belangrijke voorwaarde. Trein, tram, metro,

bus en (OV-)fiets kunnen zorgen voor een aantrek-

kelijk, snel, en eenvoudig toegankelijk alternatief

voor de auto. Daarnaast is het voor veel studenten

die thuis blijven wonen in Winterswijk een nood-

zaak. Hierbij wil D66 Winterswijk kijken naar de

mogelijkheden van grensoverschrijdend openbaar

vervoer in Winterswijk, om zo het grensoverschrij-

dende school en werkverkeer te versterken. 
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Facebook/d66winterswijk

Twitter @d66winterswijk 

Instagram @d66winterswijk

d66winterswijk@gmail.com
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2    Han Kolkman

3    Esther Teunissen

4    Stefan Schreurs

5    Thijs Potuit

6    Jeroen Swienink

7    Normen ten Holder

8    Lilian Boonstra

9    Anita Ooms

10  Agnes Obbink

11  Gerard Venhuis

12  Meino Janszen

13  Chris Veenemans

14  Mark van Dam

15  Bert Buist

16  Franklin Vlam


