
AALTEN

LIBERALISME

Bij de VVD afdeling Aalten is het uitgangpunt liberalisme en van 
daaruit willen wij handelen. Dus: vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid 
van mensen. 
Bovengenoemde punten zijn liberale kernwaarden die wij, Aaltense 
VVD’ers nastreven.

Vanuit die basis is dit verkiezingsprogramma 2018-2022 tot stand 
gekomen en handelen wij. Bij alle initiatieven, vraagstukken, 
uitgangspunten en besluiten gaan wij na hoe en wat past bij onze 
kernwaarden en het liberale gedachtegoed.

Zo is en heeft ons verkiezingsprogramma 2018-2022 vorm gekregen 
en hebben wij ons gedachtegoed gekoppeld aan de realiteit en 
toekomstige vraagstukken.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018

OMGEVING

Wij stimuleren maximaal ondernemende bedrijven in de 
gemeente Aalten; 
Wij steunen zoveel mogelijk plannen en initiatieven van 
ondernemers in de gemeente Aalten. Dit doen wij door een 
soepele en flexibele regelgeving;
Lage lasten: wij streven naar zo laag mogelijke lasten voor 
ondernemers en uiteraard burgers!; 
Snelle afhandeling van procedures en vragen aan de 
gemeente. Daarbij past een pragmatische afhandeling 
(actief ondernemersloket met bedrijfscontactfunctionaris);
Duitsland: wij streven naar het verbeteren van de bedrijvig-
heid met Duitsland door betere OV vervoersmogelijkheden, 
verbeterde communicatie en ondersteuning;
Verbeteren bereikbaarheid OV en verbeteren provinciaal 
wegennet binnen de gemeente Aalten. Vergroting verkeers-
veiligheid door fietspad met brugverbinding in Aalten vanaf 
Dago garage richting Bredevoort;
Wij willen een meedenkende en proactieve gemeente: 
daarbij past een gemeente die mensen kansen biedt zich te 
ontwikkelen richting de steeds veranderende arbeidsmark-
ten, daartoe opzetten van opleidingsmogelijkheden, deze 
groep faciliteren voor omscholing, bijscholing en nascholing;
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MENS

Wonen: voor iedereen een passende woning, zowel qua ruimte 
als in draagkracht;
Veiligheid: een veilige woon- en leefomgeving is een groot goed 
en een van de primaire levensbehoeften;
Vrijetijdsbesteding: vrijetijdseconomie betekent ondernemers 
ruimte geven en ideeën stimuleren. Daarbij past ook winkeliers 
zelf te laten bepalen wanneer ze open zijn en minder regel-
geving;
Kansen in de Aaltense samenleving: mensen betrekken bij 
beleid en besluitvorming, geloof hebben in gelijkwaardigheid 
van mensen en hen mogelijkheden bieden zelf verantwoordelijk-
heid te nemen en zich te ontwikkelen. Niemand afschrijven!;
Ouderen: er moet een ontmoetingsplek voor ouderen komen, 
een zogenaamde ouderensoos. Hier kan gewerkt worden aan 
het terugdringen van eenzaamheid, het stimuleren van 
bewegen, het geven van allerlei voorlichting over gezondheid, 
zorg, voeding, netwerken, ondersteuning, vervoer etc. Wij willen 
de ouderen waar mogelijk faciliteren. Voorbeelden van plaatsen 
waaraan wij denken zijn de Kulturhusen en de sportparken.

De VVD Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en de buurtschappen willen de komende periode extra inzetten voor 
het vergroten van de werkgelegenheid c.q. bedrijvigheid, het optimaliseren en het beter afstemmen van de 
voorzieningen voor de zorg van kwetsbare groepen en vooral voor die groepen die het echt nodig hebben. 
Ook willen wij het vertrouwen in en het aanzien van de lokale politiek herstellen.

VVD aalten
www.aalten.vvd.nl
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AALTEN

SAMENLEVING

Geen extra windmolens in de gemeente Aalten;
Ondernemers bewust maken van de kansen door de 
verduurzaming;
Prestatieafspraak over duurzaamheid met de Woonplaats en 
ondernemers ook in het buitengebied van de gemeente Aalten;
Revolvererende fondsen creëren samen met de Woonplaats en 
ondernemers om woonwijken te herstructureren naar duurzame 
woonwijken met aandacht voor jonge werknemers en stagiaires;
Inzetten op vroegtijdig signaleren ‘probleemkinderen’, 
voorkomen jeugdzorg.
Meer inspelen op de behoeften van de jeugd;
Verkeersveiligheid: het veiliger maken van gevaarlijke rotondes 
in de kernen van Aalten en Dinxperlo;
Natuur en landschap dragen bij aan een duurzame samenleving. 
Wij zetten in op behoud en versterking;
Stimuleren van de verduurzaming van de landbouw;
Onderhoudsniveau gemeente: het onderhoudsniveau van wegen 
en groenvoorziening is nu te sober vastgesteld en leidt tot 
hinder. Veiligheid en aantrekkelijkheid moet vooropstaan;
Afvalverwerking: betere bereikbaarheid van de afvalcontainers 
en hogere frequentie van het ophalen van de plasticcontainers;
(Sport)verenigingen en c.q.: ondersteunen met kennis, 
bevorderen onderlinge samenwerking cq informatie-uitwisseling 
en vooral bij het aantrekken van vrijwilligers.

FINANCIËN

De begroting is op orde en dat moet zo blijven. De lasten voor 
de burger zijn relatief laag. De reservepositie zit nu op het 
absolute minimum! De schuldpositie verder laten afnemen;
De burgers en ondernemers niet belasten door het op orde 
brengen van de gemeentefinanciën;
Bedrijfsvoering gemeente: geld uittrekken om de gemeente-
lijke organisatie toekomstbestendig te maken. De organisatie 
moet qua kennis en kunde zo ingericht zijn dat verandervermo-
gen vergroot wordt;
Verdere samenwerking in de regio is noodzakelijk en het 
samenvoegen van uitvoeringsdiensten in de regio moet 
efficiency en geldelijk voordeel opleveren;
Stimuleren van het toerisme onder meer door afschaffen 
toeristenbelasting;
OZB belasting voor niet woningen in balans brengen met de 
woningen;
Streven naar een kleine overheid. Hoe meer taken bij de 
overheid, hoe hoger de kosten. Minder ambtenaren en meer 
faciliteren van taken.
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Omgevingswet: de mogelijkheden van de Omgevingswet 
benutten. Dit kan mensen en natuur kansen bieden;
Meer mogelijkheden voor alternatief gebruik van vrijkomende 
woonruimte (w.o. B&B, AirBNB);
Stimuleren van het toerisme. Maak de gemeente Aalten 
meer zichtbaar in Tripadvisor en Booking.com en andere 
vergelijkbare sites;
Mogelijkheden zoeken voor invoering van een leegstand-
belasting om verpaupering tegen te gaan;
Meer passende woonruimte voor stagiaires (antikraak) en 
jonge werknemers; 
Faciliteren van de omschakeling naar smart industry;
Verbeteren ontsluiting van de bedrijventerreinen, aandacht 
voor verkeersveiligheid;
Bevorderen van bestemmingsplannen die rekening houden met 
ontwikkelingsplanologie;
Vergroten aandacht voor aantrekkelijke werkgevers in de 
Achterhoek. Wij willen aantrekkelijke werkgevers binnen onze 
gemeente extra in de spotlights zetten om de attractiviteit van 
de gemeente als geheel te vergroten; 
Ja, mits moet het uitgangspunt zijn op verzoeken van burgers. 
Een gemeentelijke overheid stimuleren die van buiten naar 
binnen denkt (denken in kansen en niet in bezwaren).
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