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

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord lijsttrekker
Ik ben Alexander van der Graaff, 38 jaar en woonachtig
in onze mooie gemeente Aalten. Als geboren en
getogen Aaltenaar ben ik gevormd in deze groene
omgeving. De ontspannenheid en nuchtere, praktische
kijk op zaken zijn daarin belangrijk gebleken. Toen ik
in 2000 in Nijmegen Bestuurskunde ging studeren,
bleef ik trouw aan mijn roots. Om mantelzorg aan
mijn ouders te verlenen, maar ook gewoon omdat het
hier goed voelt. Ik wist dat ik ooit terug zou keren,
Nijmegen is prachtig, Aalten is mijn thuis.
Waarom D66?
Ik wil mij op basis van het vooruitstrevende gedachtegoed van D66 inzetten voor een nieuw
en fris geluid in onze gemeente en de Aaltense gemeentepolitiek. Sinds 2009 ben ik lid van
D66 en ik heb mij vanaf dat moment in de Nijmeegse afdeling actief ingezet op thema’s
als Grensoverschrijdende Samenwerking, Lokale Economie en Zorg. Ook heb ik vanaf de
zijlijn kunnen zien hoe de gemeenteraad werkt en hoe D66 daarin haar standpunten een
herkenbaar geluid wist te geven.
De tijd is rijp
Toen ik 2 jaar geleden terugkeerde, wist ik het zeker. De tijd is rijp voor D66 in de gemeente
Aalten. De constructieve, vernieuwende en praktische visie van onze partij kan in mijn ogen
heel goed worden toegepast op typische onderwerpen voor Aalten, Dinxperlo, Bredevoort
en onze kleinere kernen. Daarbij wil ik me in het bijzonder gaan richten op de technische
arbeidsmarkt, toerisme & recreatie en de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.
Maar ook onderwerpen als sport, mantelzorg en ouderenzorg gaan mij aan het hart. Ons
veelzijdige team bruist van de energie en is er klaar voor... Het is tijd voor D66!

Alexander van der Graaff
Lijsttrekker D66 Aalten-Dinxperlo
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1. Noaberschap, ons fundament
voor samenleven
We leven in een tijd waarin de overheid van de zelfredzaamheid van haar
inwoners uitgaat. In onze regio waar vergrijzing en krimp steeds meer
zichtbaar worden, zijn omzien naar en zorgen voor elkaar van essentieel
belang. In onze gemeente bestaat een rijk verenigingsleven en staan
buren, vrienden en familie voor elkaar klaar. Verenigingen vormen
niet alleen de hoeksteen van de samenleving, maar wij vinden dat ze
het fundament zijn om zaken voor elkaar te krijgen. Zaken waar de
gemeente niet langer toe in staat is en waarin scherpe keuzes gemaakt
moeten worden. D66 ondersteunt daarom verenigingen van harte. We
zien ook dat bij ziekte en ander ongemak er meer verantwoordelijkheid
bij de directe omgeving zal komen te liggen. Voor deze vaak zware en
ongevraagde zorgtaak is lang niet iedereen in de wieg gelegd en het is
geen baan waarvoor je kiest. D66 wil mantelzorgers daarom steunen en
ontlasten waar zij dat kan.

1.1 Sterk in de regio, samen met u
De gemeente moet inspelen op ideeën en de denkkracht van inwoners door het
faciliteren van burgerinitiatieven.

D66 wil zoveel mogelijk ruimte geven aan initiatieven van de inwoners. Mensen zijn
meestal heel goed in staat om hun zaken zelf te regelen. D66 wil minder gedetailleerde
regels en controle op het resultaat, niet op het proces. Bij tegengestelde regels kiest
de ondernemer of de inwoner zelf, zonder dat daarbij het algemeen belang wordt
aangetast. Overbodige lasten kunnen worden afgeschaft. Burgerparticipatie moet
meer aandacht krijgen om de kloof tussen inwoner en raad te verkleinen, bijvoorbeeld
door te gaan werken met een jongeren- en een ouderenraad. Ook de mogelijkheden
voor inzet van de digitale democratie dienen te worden onderzocht.D66 is groot
voorstander van samenwerking in de regio en wil versterking van de samenwerking
met de Duitse buurgemeenten. De grens mag daarin geen barrière zijn. Een nieuw
samenwerkingsplatform als Grenzhoppers dat Nederlandse en Duitse ondernemers,
overheden en onderwijs bijeen brengt en het burgerinitiatief Dinxperwick waarin
Dinxperlo en het aanliggende Süderwick samenwerken, ondersteunt D66 dan ook van
harte.
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Sterk in de regio, samen met u
In de regio gezamenlijke oplossingen vinden voor openbare voorzieningen zien we als
een goede mogelijkheid om de leefbaarheid en de veiligheid in de regio te vergroten.
Niet alleen de belangen van de eigen gemeente behartigen, maar ook kijken met een
regionale blik.
D66 vindt dat bij aanbestedingen de regionale ondernemers uitdrukkelijk de mogelijkheid
moeten krijgen om mee te dingen naar de opdracht.
D66 is voorstander van samenwerking met andere gemeenten, mits afspraken
democratisch gelegitimeerd en door de gekozen vertegenwoordigers controleerbaar
zijn. D66 wil dat de Achterhoekse gemeenteraden structureel samenwerken op
beleidsterreinen. D66 sluit een fusie met andere gemeenten in de toekomst niet uit,
maar dit is nu niet aan de orde.
We blijven ontwikkelingen in het kader van de Agenda Achterhoek 2020 steunen.
D66 wil dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de gemeente door
kanalen die bij de inwoner passen en van deze tijd zijn. D66 wil dat de gemeente naast
bestaande digitale vormen, gebruik gaat maken van een chat app voor het stellen
van eenvoudige vragen. Daarnaast moet van alle beschikbare diensten op www.
mijnoverheid.nl gebruik gemaakt gaan worden. Het loket blijft en brieven blijven op
verzoek mogelijk.
De lokale journalistiek dient ruimhartig ondersteund te worden om de betrokkenheid
en informatie van burgers maximaal te ondersteunen. Dit mag in geen geval de
onafhankelijkheid van de journalistiek beïnvloeden.

Speerpunten
- Gebruik de denkkracht van inwoners
- Niet alleen de eigen gemeente, maar kijken met een regionale blik
- Digitale democratie en communicatie krijgen een grotere rol

7

1.2 Zorg voor elkaar
Vrijwilligers en mantelzorgers moeten ondersteund worden door de gemeente.

De afgelopen jaren zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, werk
en inkomen en een deel van de zorg aan langdurig zieken en ouderen (WMO). Dit wil
zeggen dat de gemeente er een belangrijke en grote taak bij heeft gekregen. D66 wil
dat de gemeente stuurt op maatschappelijk effect en niet op aantallen en activiteiten.
De gezondheid en het welzijn van de inwoners staan daarin centraal.

D66 wil dat zorg en ondersteuning waar mogelijk in de eigen omgeving georganiseerd
worden. We willen bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat zij
zelfredzaam zijn buiten een instelling. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen hierbij een
centrale rol spelen, ondersteuning van hen is erg belangrijk. De meest comfortabele
zorg wordt namelijk gegeven door mensen die dichtbij de zorgbehoevende staan. D66
wil dat de gemeente investeert in het waarderen van het werk van deze mensen. Ook
moet voor de vrijwilligers en mantelzorgers duidelijk zijn waar zij informatie, coaching
en ondersteuning kunnen vinden, bijvoorbeeld bij organisaties zoals het VIT.
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Zorg voor elkaar
Ook de nieuwe technologie zal eraan bijdragen om het contact tussen cliënten, hun
netwerk en zorgverleners te verbeteren. De professionals hebben een signalerende
rol, zijn zelfstandig, zijn zelf aan zet en hebben goed zicht op eventueel benodigde
specialistische zorg.

Particuliere initiatieven van verenigingen, kerken, buren of andere maatschappelijke
organisaties om een bed-,bad- en broodvoorzieningen of andere vormen van hulp
voor vluchtelingen en daklozen aan te bieden, moet de gemeente ondersteunen. D66
gaat uit van zelfredzaamheid, daarom is direct aanbieden van hulp vanuit de gemeente
minder wenselijk.

Voor D66 is leidend dat de toegang tot zorg laagdrempelig is en dichtbij wordt
georganiseerd. D66 ondersteunt dan ook initiatieven van zorgondernemers in de directe
omgeving die kleinschalige zorg aanbieden. Er dienen duidelijke aanspreekpunten te
zijn en goede informatie over alle mogelijkheden is belangrijk.

Speerpunten
- Goede coaching en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
- Laagdrempelige toegang tot zorg
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1.3 Sport, recreatie en verenigingen
De verenigingen zijn niet alleen de hoeksteen van de samenleving, maar wij
verwachten ook dat zij het fundament zijn om zaken voor elkaar te krijgen. Zaken,
waar de gemeente niet langer toe in staat zal zijn. D66 wil de verenigingen daarom
steunen waar zij dat kan

D66 vindt dat het belang van de vrijwilliger nimmer onderschat mag worden en
we zullen daar consequent de aandacht op vestigen. D66 wil inwoners stimuleren
om als vrijwilliger of bestuurder actief te zijn. Hiertoe subsidiëren we scholingen,
aansprakelijkheidsverzekeringen en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor
vrijwilligers.

D66 is voor een verenigingsfunctionaris bij de gemeente. Deze is het aanspreekpunt voor
verenigingen en bedient de verenigingen op het gebied van onderlinge samenwerking.
De functionaris ondersteunt en helpt zodoende bij het behouden van diversiteit en het
voortbestaan van verenigingen.
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Sport, recreatie en verenigingen
D66 wil kleine sportverenigingen niet afzonderlijk faciliteren in hun accommodatie.
Verenigingen zullen gezamenlijk afspraken moeten maken op welke wijze
accommodaties optimaal benut kunnen worden. Een samenwerkingsinitiatief als
Sportpark Zuid ondersteunen wij van harte.

D66 vindt dat verenigingsbesturen oog moeten moeten hebben voor duurzame
oplossingen op het gebied van warmwatervoorziening, verwarming en verlichting van
zowel binnen- als buitenfaciliteiten bij hun sportaccommodaties. Naast isolerende
maatregelen, denken we daarbij aan de inzet van o.a. warmtepompen, zonnepanelen
en LED-verlichting.

D66 vindt dat financiële beperkingen nooit het lidmaatschap van een vereniging of
deelname aan een activiteit in de weg mogen staan. Gemeentelijke ondersteuning is
hiervoor soms nodig.

Speerpunten
- Gemeentelijke verenigingsfunctionaris om samenwerking te ondersteunen
- Subsidiëren scholing en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
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1.4 Kunst, cultuur en muziek
Het voortbestaan van kunst- en cultuurverenigingen mag niet in gevaar komen.
Daarom wil D66 kleinschalig cultuurgericht ondernemerschap ondersteunen.
D66 vindt een goed en gevarieerd cultuuraanbod in de regio belangrijk. Daarom willen
we dat regionale afstemming plaatsvindt tussen aanbieders met als doel een goede
spreiding in plaats en tijd van het culturele aanbod te realiseren. De wijze waarop
afstemming plaatsvindt is een verantwoordelijkheid van de aanbieders van cultuur in
de regio. Aan een goede afstemming hoort ook onze gemeente financieel bij te dragen.
Het voortbestaan van kunst- en cultuurverenigingen mag niet in gevaar mag komen
doordat onvoldoende financiën gegenereerd kunnen worden. Daarom wil D66
kleinschalig cultuurgericht ondernemerschap ondersteunen. D66 wil de culturele
herbestemming van gebouwen faciliteren. Bijvoorbeeld de Koppelkerk heeft door haar
voortrekkersrol en brede aanbod op het gebied van kunst, cultuur en muziek een
aanzuigende werking op de regio en is zij een visitekaartje voor Bredevoort en onze
gemeente.
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Kunst, cultuur en muziek
Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en de buitengebieden kennen een rijke pop- en
muziekcultuur. Door het beschikbaar stellen van oefenruimtes in Kulturhusen en andere
door de gemeente gesubsidieerde gebouwen, wil D66 deze cultuurvorm ondersteunen
en de opkomst van talent faciliteren.

D66 vindt dat trots zijn op Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en onze buurtschappen start
met lesvormen over de eigen plaats en omgeving vanuit cultuureducatie. Instellingen
die subsidie voor cultuur of kunst ontvangen, moeten daarom een deel van het budget
inzetten op cultuureducatie.

Speerpunten
- In gesubsidieerde gebouwen oefenruimtes voor bandjes realiseren
- Budget voor cultuureducatie over onze eigen gemeente
- Gevarieerd regionaal cultuuraanbod door afstemming tussen aanbieders
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2. Jeugd is de kracht tegen krimp
D66 ziet kansen voor jongeren in een krimpregio. We zien jongeren
wegtrekken en niet altijd terugkeren naar onze gemeente. Juist jongeren
vormen de toekomst van onze gemeente en we moeten de voorwaarden
creëren om er voor te zorgen dat zij blijven behouden voor of terugkeren
naar onze regio.
Door initiatieven van jongeren en jongvolwassen te steunen en bedrijven
aan te trekken voor het vergroten van de arbeidsmarkten willen wij
ervoor zorgen dat de krimp niet nog verder doorzet.
De jongeren die wel vertrekken moeten we niet als een verlies maar juist
als ambassadeurs van de Achterhoek beschouwen. Door hen betrokken
te houden bij de Achterhoek, keren ze wellicht op latere leeftijd terug of
maken ze anderen enthousiast over de Achterhoek.

2.1 Kansen door goed onderwijs
Onderwijs speelt een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van de gemeente als
vestigingsplaats en versterkt de lokale economie en samenleving. Ook scholen
hebben te maken met krimp; dit dwingt tot anders inrichten van het onderwijs.
Dit geldt met name voor de buurtschappen; willen we deze leefbaar houden, dan
moeten de scholen blijven bestaan.

D66 is er van overtuigd dat het ook dan mogelijk is om excellent onderwijs te realiseren
en onze jeugd alle kansen te geven. Kleine scholen moeten waar mogelijk nauw
samenwerken met kwaliteit van onderwijs is als het primaire uitgangspunt.
Aandacht voor de Duitse taal is belangrijk voor grensgemeenten, de gemeente moet
dit stimuleren.
D66 is voorstander van brede scholen. Jeugdzorg, kinderopvang, (voormalige)
peuterspeelzalen en scholen werken samen in buurtscholen of in integrale kindcentra.
De gemeente moet zorgen voor duurzame schoolgebouwen die geschikt zijn als brede
school of integraal kindcentra. Bij een goed gebouw hoort goede ondersteuning.
Daarom moet op iedere basisschool een conciërge komen die de ogen en oren van de
school vormt en die tevens kleine klusjes in en om het gebouw uitvoert.
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Kansen door goed onderwijs
Hoewel we in een groene omgeving wonen is dit niet altijd terug te zien op de
schoolpleinen, D66 wil de schoolpleinen groener maken: meer schooltuin en minder
tegels.
D66 wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg om het
ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten,
schulden en een instabiele thuissituatie te voorkomen. D66 wil inzetten op preventie,
bijvoorbeeld door bijeenkomsten over thema’s als cyberpesten.
Leerlingenvervoer aanvragen voor een school verder weg, is vaak een grote stap voor
ouders. Het moet eenvoudiger worden voor ouders met kinderen met een bijzondere
hulpvraag om goede hulp te krijgen, zodat er vrijheid is om een passende school te
vinden.
D66 vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het samenbrengen van
onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Een actieve regionale
samenwerking - inclusief de Hochschule in Bocholt - is nodig om de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
D66 wil dat alle jongeren uiteindelijk met een diploma of met praktijkcertificaten
de school verlaten. Zonder startkwalificatie lopen jongeren een groter risico op
(jeugd)werkloosheid. Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig
schoolverlaten tegen te gaan. D66 stimuleert de goede samenwerking tussen de
leerplichtambtenaar en de scholen om uitval tijdig te signaleren en spijbelen tegen te
gaan door een strakke verzuimregistratie. We willen dat de gemeente hier in het kader
van de leerplichtwet beleid voor opstelt en handhavend optreedt.

Speerpunten
-

Duurzame schoolgebouwen die geschikt zijn als integraal kindcentra
Op iedere basisschool een conciërge
Groenere schoolpleinen
Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren
Samen met scholen uitval tijdig signaleren en spijbelen tegen gaan
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2.2 Jeugdzorg
D66 wil dat bij de jeugdzorg waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van de eigen
kracht van gezinnen.

Het gezin is de belangrijkste sociale eenheid waar kinderen zich veilig moeten
weten. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve
gezinshulp, moeten uithuisplaatsingen zo mogelijk voorkomen worden. Er zijn echter
situaties waarbij ingrijpen noodzakelijk is en effectievere hulp geboden moet worden.
De toegang tot deze hulp moet dan ook helder zijn en er moet zo snel mogelijk een
regisseur benoemd worden. D66 vindt goede begeleiding en nazorg die kinderen en
ouders in staat stellen het normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken,
van belang. Het is zaak dat er te allen tijde in het belang van het kind wordt gehandeld,
ook maatwerk bij hulpverlening boven 18 jaar past hierbij.
Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over
seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook
over alcohol en drugs.
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2.3 Voorzieningen voor de jeugd
De jeugd is onze toekomst. Daarmee is D66 er dan ook van overtuigd dat jongeren
de kracht zijn tegen krimp

Er moeten meer vrijetijdsmogelijkheden komen voor de jeugd van alle leeftijden. Als
jongeren en/of jongvolwassenen een activiteit organiseren, moet dit door de gemeente
ondersteund worden. Deze activiteit moet dan wel voor hen en hun omgeving een
positieve betekenis hebben.
D66 vindt dat op plaatsen waar op kinderen gerichte activiteiten georganiseerd worden
een terughoudend drankbeleid moet zijn.
Voor de oudere jeugd willen we graag betere faciliteiten voor buitenspelen, bijvoorbeeld
laagdrempelige sportveldjes, waar mogelijk in de nabijheid van scholen. Op die manier
wordt de ruimte optimaal benut en is er indirect ook meer toezicht. Wanneer deze
voorzieningen ook door scholen worden gebruikt ontstaat er onbewust bij kinderen
een attitude over hoe er gespeeld kan worden. Spelideeën en regels werken dan
positief door in de tijd die er na schooltijd wordt doorgebracht.
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Voorzieningen voor de jeugd
Door busverbindingen met Duitsland worden jongeren gestimuleerd om over de grens
te kijken, zowel voor hoger onderwijs als voor vrijetijdsbesteding. D66 is enthousiast
over de pilot die in december 2017 begonnen is en wil dit initiatief dan ook blijven
ondersteunen. Door goed openbaar vervoer vanuit alle kernen van de gemeente
kan de noodzaak tot verhuizen voor het volgen van een vervolgopleiding worden
teruggebracht. Verder wil D66 alle opties onderzoeken om meer jonge hoogopgeleiden
naar de regio te trekken. Dit kan ondermeer door te zorgen voor goede woonruimte
en voldoende stageplaatsen.

Ten slotte wil D66 een kinderburgemeester en een kinderraad, die ieder jaar vanuit de
basisscholen worden verkozen. De kinderburgemeester speelt een zichtbare rol bij
voor de jeugd bijzondere gebeurtenissen. De kinderraad denkt actief mee over zaken
die kinderen direct raken. De kinderraad krijgt een eigen budget om kleine initiatieven
te realiseren.

Speerpunten
-

Te allen tijde handelen in belang van het kind
Ieder jaar een kinderburgemeester en kinderraad
Ondersteun activiteiten dóór en vóór jongeren
Goede verbinding met Bocholt, Arnhem/Nijmegen en Enschede
Passende woonruimte en stagemogelijkheden voor jongeren

19

3. Mooi wonen, kracht van de regio
Er is afgelopen jaren veel te doen over woningbouw in onze regio.
Door de - verwachte - krimp zullen er minder woningen bijgebouwd
moeten worden. Onze mooie gemeente moet leefbaar blijven en juist
nog aantrekkelijker worden om hier te blijven of te komen wonen. Geen
kramp door alleen voorzieningen te centraliseren, maar juist maximale
ruimte geven aan particulier initiatief in zowel onze grote en kleine
kernen als ons prachtige buitengebied.

3.1 Duurzaam wonen op maat
Onze gemeente heeft veel moois te bieden, voor ieder die niet in een grote stad wil
wonen.
D66 vindt duurzaam wonen belangrijk en wil een integraal woonplan met maximale
flexibiliteit, met een goede woonmix van zowel jongeren als ouderen. Geen leegstand
in tijden van krimp: enkel naar behoefte bouwen. De bestaande woningvoorraad en
leegstaand vastgoed moeten zo flexibel mogelijk worden ingezet, de (regionale) regels
moeten worden aangepast aan de vraag en niet andersom. Jongeren die hier willen
blijven of terug willen keren naar onze gemeente moeten mogelijkheden hebben om te
starten. Een starterslening is hier een goed instrument dat al in 200 gemeenten wordt
aangeboden.
Het moet bijvoorbeeld eenvoudiger worden om flexibel gebruik te maken van bestaande
woningen en boerderijen, onder meer door - tijdelijke - splitsing van adressen toe te
staan zodat jongeren en starters meer kans hebben op een woning. Woningen met
meerdere adressen die als één woning worden gebruikt, moeten niet meetellen in de
leegstand.
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Mooi wonen, de kracht van de regio
D66 wil dat permanent wonen in een particuliere recreatiewoning op privégrond,
moet worden toegestaan. Een functie-uitbreiding, waarbij het karakter van het gebied
intact blijft, is hiervoor 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 ontvangsten per inwoner
uit het gemeentefonds.
Waar nieuw gebouwd gaat worden, dienen geen gasaansluitingen meer geplaatst
te worden. Bij sloop en herbouw is levensloopbestendig en duurzaam bouwen
uitgangspunt, met inzet van nieuwe technologieën.
Om in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van inwoners, geeft D66
de voorkeur aan kortlopende, dynamische bouwprojecten. D66 steunt alternatieve
vormen van bouwen.
Ook de bestaande woningen moeten duurzaam worden om deze aantrekkelijk te
houden in de toekomst. De gemeente heeft een voorbeeldrol en moet burgers waar
mogelijk stimuleren om hun eigen woning te verduurzamen.
D66 wil dat de gemeente alleen grond aankoopt die nodig is voor een gegarandeerd
project en niet als vorm van speculatie.
D66 wil dat woningcorporaties terug moeten naar het realiseren en beheren van
betaalbare sociale huurwoningen.

Speerpunten
-

Bestaande woningvoorraad naar behoefte flexibel inzetten
Permanent wonen in een particuliere recreatiewoning op privégrond
Duurzaam en levensloopbestendig bouwen, zonder gasaansluiting
Gemeente heeft voorbeeldrol in verduurzamen bestaande woningen
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3.2 Gewoon veilig
Veiligheid moet in onze gemeente een gewone zaak zijn. D66 vindt dat
verantwoordelijkheid voor veiligheid ook bij inwoners zelf ligt.
Veiligheid moet in onze gemeente een gewone zaak zijn. D66 wil in elke kern een
voor de inwoners herkenbare en aanspreekbare wijkagent. Ook in het buitengebied
moet veiligheid gewaarborgd worden voor bewoners, recreanten en toeristen. Goede
verlichting op risicovolle plaatsen is daarbij belangrijk.
D66 vindt dat verantwoordelijkheid voor veiligheid ook bij inwoners zelf ligt. Iedereen kan
een bijdrage leveren aan veiligheid in de buurt. De gemeente heeft de taak bewoners
te verbinden rond dit thema. Zo kan de gemeente o.a. actief inzetten op een goed en
gespreid gebruik van BurgerNet. De gemeente moet altijd aangifte doen in het geval
van vandalisme.
Voor jongeren uit minder bedeelde gezinnen, wil D66 een gemeentelijk fonds
instellen voor de aanschaf van gebruikte smartphones, om de bereikbaarheid tussen
kind en ouder te optimaliseren. Zo kan ieder kind gebruik maken van moderne
communicatiemiddelen, die het gevoel van verbinding en veiligheid tussen ouder/
verzorger en kind vergroten.
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Gewoon veilig
De burgemeester moet regelmatig verantwoording afleggen aan de raad over het
gevoerde veiligheidsbeleid en de opstelling binnen de Veiligheidsregio. Dit geldt ook
voor de samenwerking met aangrenzende gemeenten, zowel in Nederland als in
Duitsland.
Een actief beleid gericht op effectieve ondersteuning van probleemgezinnen/- buurten
en het tegengaan van huiselijk geweld moet zorgen voor meer veiligheid achter de
voordeur.
Er moet op gepaste wijze worden omgegaan met wet- en regelgeving en vergunningen
rond evenementen. Nu wordt vaak om een bovenmatig gedetailleerde verantwoording
gevraagd, die niet in verhouding staat tot het evenement. Wel dient te allen tijde de
openbare orde en veiligheid in het oog worden gehouden en dient het algemeen welzijn
niet te worden aangetast.
D66 blijft het legaal telen van wiet ondersteunen om criminaliteit in het buitengebied
tegen te gaan.
D66 verbiedt geen ideeën, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme,
geweld, discriminatie of haat.

Speerpunten
-

Een herkenbare en aanspreekbare wijkagent
Regelgeving en vergunningen rond evenementen moeten in verhouding staan
Ondersteuning actieve en passieve veiligheid door inzet BurgerNet
Vergroten veiligheid jongeren door een smartphone-fonds
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3.3 Onze groene omgeving
D66 wil het oorspronkelijke, nationaal landschap van onze gemeente handhaven,
dit is immers wat onze gemeente aantrekkelijk maakt. We willen inzetten op meer
openbaar groen.

Op plaatsen waar huizen of andere gebouwen definitief verdwijnen, creëren we parken
of speelplaatsen. Op al dan niet tijdelijk braakliggende terreinen moet een tijdelijke
groenvoorziening mogelijk gemaakt worden. Ook moeten rotondes en de entrees naar
ons dorp een meer groene en uitnodigende uitstraling krijgen.
Daarnaast willen wij dat wijkbelangenorganisaties meer vorm krijgen. Bewoners
van wijken moeten voor de inrichting van hun leefomgeving veel vrijheid en
verantwoordelijkheid krijgen. De gemeente moet dit actief animeren en stimuleren.
D66 wil onderhoud van groenvoorzieningen laten uitvoeren door bewoners en
agrarische bedrijven uit de omgeving.
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Onze groene omgeving
D66 is voor spreiding van voorzieningen. In de kleine kernen moeten de voorzieningen
gehandhaafd blijven om de leefbaarheid te behouden of te vergroten. Niet overal
hoeft echter alles te zijn. Een combinatie van voorzieningen met winkels, scholen en
bedrijven biedt mogelijkheden om een en ander betaalbaar te houden.

Speerpunten
- Het nationaal landschap in de gemeente Aalten behouden en versterken
- Braakliggende terreinen vergroenen
- Vrijheid en verantwoordelijkheid voor je eigen leefomgeving
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3.4 Goede verbindingen
Voor goed wonen, werken, leren en recreëren zijn goede verbindingen van belang.
De gemeente moet samenwerken met buurregio’s inclusief onze Duitse buren.

De inzet moet zijn om provinciale wegen te ontsluiten naar Nederlandse en Duitse
snelwegen, met goede uitvalswegen vanuit de kernen. Met name de verkeerssituatie
van “Dinxperwick” kan hiervan profiteren. In samenwerking met de buurgemeenten
verdient een snelle verbinding in oostelijke richting naar de A31 in Duitsland nader
onderzoek om zodoende de economische activiteiten in deze grensregio te stimuleren.
D66 vindt veilige fietsroutes voor toerisme, recreatie en jeugd belangrijk, nu zijn het
meestal wegen waar ook brede trekkers, auto’s en vrachtwagens rijden. Er moet een
betere scheiding van auto en fietsverkeer komen, voor de veiligheid van met name
jongeren en ouderen. Aansluiting op het toeristische netwerk van de buurgementes is
hierbij van belang. De elektrische fiets stelt veel mensen in staat om, ook voor langere
afstanden, voor de fiets te kiezen. D66 vindt het daarom belangrijk dat daarvoor
oplaadpunten beschikbaar zijn.
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Goede verbindingen
De busverbinding met Duitsland is een belangrijke stap voorwaarts en moet daarom
permanent worden en zeker niet stoppen na een pilot.
Goede bus- en/of treinverbindingen vanuit alle kernen maken het voor onze jongeren
makkelijker een HBO- of universitaire vervolgopleiding te volgen buiten de gemeente
zonder daarvoor meteen te hoeven verhuizen. Tevens wordt de gemeente Aalten
daarmee aantrekkelijker voor forensen met een voorkeur voor duurzaam transport.
Trein- en busstations dienen per auto voldoende toegankelijk te zijn. Daarbij behoren
goede parkeervoorzieningen en een veilige fietsenstalling.
D66 voorziet grote veranderingen in de ontwikkeling van het openbaar vervoer. In
de Achterhoek kan meer vraaggestuurd openbaar vervoer een oplossing bieden. De
gemeente moet daarbij sturend optreden.
Parkeren op de ontsluitingswegen zorgt voor onveilige situaties. Met name in Dinxperlo
(Aaltenseweg en Heelweg) - tijdens de weekmarkt - en in het historisch centrum
van Bredevoort leidt dit tot problemen. De functies ontsluiting, fietsen en parkeren
verdienen in dit licht nader onderzoek.
De verplaatsing van de supermarkt is een belangrijke impuls voor het levendig houden
van het dorpscentrum in Dinxperlo. Dit brengt echter grote verschuivingen van de
verkeersstromen in het dorp met zich mee. Ook vervalt hierdoor een aanzienlijk deel
van de parkeergelegenheid op het terrein van de voormalige Wegwijzer. Te verwachten
is dat tijdens de weekmarkt hierdoor overlast in de omliggende straten zal ontstaan.
D66 is van mening dat de gemeente Aalten tijdig dient te voorzien in toegankelijkheid,
parkeergelegenheid en bijbehorende bewegwijzering.

Speerpunten
- Goede verbindingen met het snelwegennet in Nederland en Duitsland
- Zet in op een passend openbaar vervoer voor jongeren en forensen
- Houd kernen compact en levendig en geef het verkeer (parkeer)ruimte
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4. Samen duurzaam vooruit
D66 denkt in kansen. Kansen van transitie naar duurzame energie,
van digitalisering voor de bedrijven in de regio en kansen voor
de groei naar een toeristische topregio. De Achterhoek als het
groenste technologiegebied van Nederland, waar volop (technische)
werkgelegenheid is in een prachtige woonomgeving. Het is onze manier
om op krimp van onze bevolking te anticiperen. Het nieuwe werken
(onafhankelijk van tijd en plaats) geeft mogelijkheden om meer mensen
naar onze gemeente te trekken. Daarbij is ons handelen erop gericht de
kwaliteit van leven te verhogen, voor zowel de huidige inwoners als de
nieuwe inwoners van onze gemeente.

4.1 Met energie vooruit
De richting is simpel: veel minder energie gebruiken en de energie duurzaam
opwekken.

D66 wil dat de gemeente een actieve voorbeeldfunctie geeft en een voortrekkersrol
neemt door alle gebouwen van de gemeente iedere drie jaar te laten doorlichten op
duurzaamheid en de belangrijkste verbeterpunten ook daadwerkelijk uit te voeren.
D66 wil dat de gemeente voor inwoners gratis infrarood opnames van woningen
mogelijk maakt. Door dit actief te promoten ontstaat een goed voorlichtingsinstrument.
Ook moet de gemeente zorgen voor opleiding van energieadviseurs.
Bij vergunningsaanvraag moet de gemeente actief voorlichten over het belang
en mogelijkheden van het verduurzamen van een woning of bedrijfspand. D66
stimuleert initiatieven om aan inwoners, organisaties (zoals sportclubs) en bedrijven
de mogelijkheid te bieden via een duurzaamheidslening duurzame energie op te
wekken en maatregelen te nemen om minder energie te verbruiken. Sportpark Zuid
moet duurzaam gerealiseerd en tevens optimaal duurzaam worden geëxploiteerd. D66
steunt dit omdat een door de omgeving gedragen ontwikkeling vaak veel positiever
uitpakt.
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Met energie vooruit
In de komende jaren komen alle grote autofabrikanten met elektrische auto’s op de
markt. Het is daarom van groot belang om een goed en over de gehele gemeente
gespreid aanbod van laadpalen voor elektrische auto’s te realiseren voor inwoners,
toeristen en zakelijke bezoekers.
D66 ziet dat verschillende energiebedrijven mogelijkheden bieden om via een
aandeel te participeren in windmolens, zonne-energie, biomassa of andere duurzame
energiebronnen elders. Voor inwoners van het beschermde stadsgezicht van Bredevoort
kan dit een goede oplossing zijn. De gemeente moet in onze regio “kleinschalige” of
decentrale opwekking kansen bieden en stimuleren. Initiatieven als de AGEM dienen
een kans te krijgen. Het moeten wel slanke organisaties blijven die op eigen benen
kunnen staan.
D66 vindt dat grote windmolens niet binnen het kleinschalige en nationale
natuurlandschap van de gemeente Aalten passen. Er moet ruimte blijven voor een
kleinere windmolen op eigen land, bijvoorbeeld voor een agrarische ondernemer.
Op plaatsen waar grotere oppervlakten beschikbaar zijn, wil D66 inzetten op de
opwekking van zonne-energie. Dit kan bijvoorbeeld op terreinen die oorspronkelijk
beoogd waren als bouwgrond, parkeerterreinen, maar ook op daken van grote
gebouwen etc. Voor het buitengebied kunnen deze zonnevelden dusdanig worden
ingepast dat aan ons waardevolle landschap geen afbreuk wordt gedaan. Door een
mix van oplossingen is gedurende het hele jaar en bij alle weersomstandigheden een
dekkende, duurzame en betrouwbare energieverzorging te realiseren.

Speerpunten
-

Gemeente heeft een voorbeeldfunctie, eigen gebouwen verduurzamen
Gratis infrarood opnames voor onze inwoners
Uitbreiden van nieuwe, duurzame energie zonder afval
Sportpark Zuid moet duurzaam gerealiseerd en geëxploiteerd worden
Grote windmolens passen niet binnen het Nationaal Landschap
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4.2 Grensverleggend ondernemen
Aalten, Dinxperlo en Bredevoort moeten Smart Villages worden, met algemene
toegang tot wifi. Daarnaast moeten ook Smart Farming en Smart Industry
gestimuleerd worden.
Aalten, Dinxperlo en Bredevoort kennen veel soorten ondernemers: in het centrum, op
de industrieterreinen en in het buitengebied. Grensverleggend ondernemen betekent
voor de één meer regionale klanten naar onze gemeente halen, inclusief onze Duitse
buren. Voor de ander ligt het verleggen van grenzen in innovaties en technologische
ontwikkeling.
Onze gemeente kent veel hoogwaardige maakindustrie met een internationale
afzetmarkt. Landelijke accijnsverhogingen zijn in onze grensgemeente direct voelbaar
in de portemonnee. D66 Aalten-Dinxperlo zal dit probleem indien nodig onder de
aandacht van de landelijke D66-fractie brengen.
D66 wil de Achterhoek positioneren als een regio met veel hypermoderne, schone en
technologische bedrijven in een landelijke omgeving waar het goed wonen is. Dit moet
niet alleen Nederlanders trekken, maar moet ook Duitse arbeidskrachten uitnodigen
hier te komen werken en/of wonen.
Om beperkende factoren op het gebied van wetgeving en procedures in onze
grensregio weg te nemen, pleit D66 voor zogenaamde Euregionale regelluwe zones.
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Grensverleggend ondernemen
Zo verlagen we de administratieve barrières en stimuleren we het wederzijds wonen en
werken in Nederland en Duitsland.
D66 wil dat de gemeente kansrijke initiatieven uit de samenleving actief ondersteunt,
daarbij wijst op de diverse subsidiemogelijkheden en de initiatiefnemers vervolgens
begeleidt. Een Europese plattelandssubside als LEADER dient door de gemeente
actief gepromoot te worden.
D66 wil voor onze regio de nadruk leggen op het behouden en aantrekken van
werkgelegenheid. Daarnaast moet de maakindustrie worden versterkt, uitgebreid en
uitgedragen. Vasthouden van hoogwaardige kennis van ambachten is daarbij belangrijk.
Tevens wil D66 aandacht vragen voor de belangen en de positie van het midden- en
kleinbedrijf (MKB) in onze gemeente, gezien de toenemende grensoverschrijdende
concurrentie. Dit kan door te helpen bij het ontwikkelen en het uitdragen van de
unieke eigenschappen die veel van deze bedrijven, ook in internationaal opzicht, te
bieden hebben. Bestemmingen in het buitengebied mogen niet belemmerend zijn voor
kleinschalige bedrijvigheid.
D66 ziet een gezonde toekomst voor agrarische bedrijven die in evenwicht met
hun omgeving produceren en vindt voor onze landbouw en veeteelt kernwaarden
als duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid belangrijk. Agrarische
ondernemers dragen bij aan het behoud van landschap, natuur en het bevorderen van
de energietransitie, bijvoorbeeld door het het plaatsen van zonnepanelen op het dak
van de schuur of het telen van gewassen voor energie, bioplastics of als grondstof voor
medicijnen. D66 stimuleert daarnaast Smart Farming, waarbij agrarische ondernemers
in hun bedrijfsvoering volledig gebruik maken van ICT en de nieuwste technologische
ontwikkelingen, zoals drones, melkrobots en het realtime volgen van vee op de
smartphone.
In onze gemeente is de landbouw een belangrijke pijler onder de lokale economie.
Tegelijkertijd zien we dat de Achterhoek steeds aantrekkelijker wordt voor toeristen.
Het kenmerkende coulisselandschap is daarin één van de grote trekpleisters. Behoud
van dit landschap staat regelmatig 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, maar ook een goede boterham
verdiend kan worden en het sluiten van kringlopen centraal staat. Hierbij horen ook
windmolens of zonneparken op eigen land.
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Grensverleggend ondernemen
D66 wil het ondernemerschap en thuiswerken stimuleren door te zorgen voor een
goede technologische infrastructuur (snel internet) in de hele gemeente. Ook wil
D66 leegstaande panden herbestemmen en inzetten als bedrijfsruimte voor starters,
bestaande ondernemers, kunstenaars, ZZP-ers en andere belangstellenden.
Belemmeringen die dit tegenwerken (regelgeving, kosten etc.) nemen we weg.
Particuliere initiatieven die dit ondernemerschap stimuleren, ondersteunen we.
D66 wil over bedrijvenparken regionaal afspraken maken. Waar industrieterreinen
nog niet gerevitaliseerd zijn, dient dit alsnog te gebeuren. Voor de werkgelegenheid in
Aalten is een nieuw bedrijf in bijvoorbeeld Varsseveld of Lichtenvoorde van even grote
waarde als een nieuw bedrijf op ‘t Broek of op de Rietstap in de gemeente Aalten.
De aloude koopavond is niet meer van deze tijd. De openingstijden van winkels op
zondag en ‘s avonds moet worden overgelaten aan de ondernemers zelf. Het aantal
regels en onnodig toezicht moet verminderd worden. Ook functievermenging (‘blurring’)
biedt een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken,
zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Leegstand in winkelstraten
moet opgelost worden door flexibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig te
saneren.
D66 wil inzetten op frequente evenementen om centra in Aalten, Dinxperlo en
Bredevoort vitaal te houden. De winkels kunnen er dan voor kiezen om te openen
tijdens het evenement. Er moet volop ingezet worden op de weekmarkt in Dinxperlo
als dé markt van onze gemeente en daarbuiten. Deze markt trekt iedere vrijdag naast
Nederlanders, ook veel Duitsers. Om deze bezoekers goed te kunnen ontvangen,
dient er meer parkeergelegenheid te komen.

Speerpunten
-

Het stimuleren van het ondernemerschap en het nieuwe werken
Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en Smart Villages met overal toegang tot wifi
Voldoende mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding
Duurzame landbouw als bedrijfsmodel
D66 stimuleert de opkomst en uitbreiding van Smart Farming
Vol inhaken op de Achterhoek als regio van de Smart Industry

34

4.3 De kansen van toerisme
De Achterhoek behoort tot de sterkste toeristische merken in Nederland. Hier ligt
een grote kans van krimp.

Door de Achterhoek te ontwikkelen tot een toeristische topbestemming kunnen
we arbeidsplaatsen creëren en nieuwe inwoners trekken. Daarmee gaan we de te
verwachten krimp tegen. Kleinschalig belevings- en ecotoerisme zijn daarbij speerpunt.
De gemeente Aalten moet zich - met gemeentemarketing - nadrukkelijk presenteren
als onderdeel van het Nationaal Landschap en de ligging aan de grens benadrukken.
Hiervoor is een nog betere infrastructuur van wandel- en fietspaden noodzakelijk.
De gemeente moet hier samen met private en publieke partijen zorg voor dragen.
De gemeenten uit de regio moeten gezamenlijk initiatieven ontwikkelen om de vele
recreatieve mogelijkheden die de regio biedt nationaal en internationaal verder uit
te dragen. Voor toeristische topbestemming zijn VVV’s een basisvoorziening, deze
moeten daarom in Bredevoort, Dinxperlo en Aalten blijven bestaan.
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De kansen van toerisme
Dorpsverfraaiing met mooie en groene entree van kernen op invalswegen geeft een
vriendelijke ontvangst voor onze gasten. Iedere kern vraagt hierbij om een eigen
aanpak. D66 wil dat het station in Aalten een echt visitekaartje is van onze gemeente
voor recreanten en toeristen, maar tevens optimaal faciliteert in de basisbehoeften
voor dagelijkse treingebruikers.
D66 streeft ernaar om recreatieve ondernemingen ruimte te bieden om zich verder te
ontwikkelen door hoogwaardig aanbod mogelijk te maken voor alle soorten gasten.
Camperplaatsen, hoogwaardige vakantiewoningen, hotels en alles wat er tussen zit,
zijn daarbij van belang. Recreatieve ondernemingen moeten flexibel in kunnen inspelen
op de wensen van toeristen en recreanten.
D66 wil dat de gemeente zoveel mogelijk een gastvrij gebied schept voor fietsende en
wandelende recreanten door voldoende openbare toiletten te realiseren voor dames
en heren binnen de bebouwde kommen van de grotere kernen.

Speerpunten
- Samenwerken om Achterhoek tot toeristische topbestemming te ontwikkelen
- Gemeente Aalten nadrukkelijk presenteren als Nationaal Landschap
- Dorpsverfraaiing als visitekaartje voor toeristen, te beginnen met het station
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5. Transparantie in financiën en
bestuur
D66 staat voor een transparante en toegankelijke politiek en voor
een bestuur dat zoekt naar draagvlak, verantwoordelijkheid neemt en
verantwoording aflegt. Er dient gekeken te worden naar alle mogelijke
manieren om burgerparticipatie te vergroten. De gemeente dient in te
spelen op ideeën en de denkkracht van inwoners door het faciliteren
van burgerinitiatieven.

Transparantie in financiën en bestuur
De gemeente Aalten is een financieel gezonde gemeente en dit willen wij vasthouden.
Er dienen geen gelden te worden uitgegeven die feitelijk ontbreken. D66 blijft het
belangrijk vinden dat er ook komende jaren wordt toegezien op een ordentelijk,
transparant en evenwichtig financieel beleid. Bij inverstering zijn de kosten op lange
termijn doorslaggevend. Bijvoorbeeld door nu te investeren in de duurzaamheid van
een gebouw zijn de gebruikskosten in de toekomst lager.
D66 staat voor openheid en eerlijkheid: ook wat de gemeentelijke financiën betreft. De
inwoner moet weten hoe de zaken er echt voor staan: in goede, maar ook in slechte
tijden. D66 streeft naar een evenwichtige begroting, met een adequate reserve om
tegenvallers op te vangen.
D66 wil dat de gemeente een heldere en toegankelijke presentatie geeft van voornemens
en resultaten, inclusief een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. In de
presentatie van de begroting moeten ook de belangrijkste keuzes staan t.a.v. wat niet
gedaan wordt. D66 pleit voor een inzichtelijke begroting waaruit duidelijk blijkt waar
de richtinggevende én uitvoerende verantwoordelijkheid ligt. De laatste jaren is veel
beslissingsvrijheid en flexibiliteit bij de gemeenten gelegd. Dit biedt mogelijkheden tot
het vinden van passende oplossing binnen de gemeente Aalten.
D66 vindt dat de controle door de gemeenteraad op de verantwoording van de
financiën binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden geborgd moet worden. De
gemeentelijke rekenkamercommissies werken hierin nauw samen. De gezamenlijke
gemeenteraden zijn richtinggevend en ontvangen periodieke rapportages van het
college over de voortgang van het te voeren beleid. D66 wil dat bestuurders altijd
aanspreekbaar zijn op mogelijke belangenconflicten of ontoelaatbaar gedrag.

Speerpunten
- Leesbare presentatie van begroting en jaarverslag voor inwoners
- Kosten op lange termijn zijn doorslaggevend bij investeringen
- Het behouden van een gedegen financieel beleid van de gemeente Aalten
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In het kort
Noaberschap, ons fundament voor samenleven
- Goede coaching en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
- Verenigingsfunctionaris om samenwerking te ondersteunen
De jeugd is de kracht tegen krimp
- Ieder jaar een kinderburgemeester en kinderraad
- Op iedere basisschool een conciërge
Mooi wonen, de kracht van de regio
- Bestaande woningvoorraad naar behoefte flexibel inzetten
- Goede verbindingen met snelwegen in Nederland en Duitsland
Samen duurzaam vooruit
- Vol inhaken op de Achterhoek als regio van de Smart Industry
- Gratis infraroodopnames voor onze inwoners
Transparantie in financiën en bestuur
- Leesbare presentatie van begroting en jaarverslag voor inwoners

D66 krijgt het voor elkaar

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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