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LIBERALISME

Liberalisme is de basis voor VVD Aalten. Vrijheid, verantwoor-
delijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 
gelijk waardig  heid. Bij elk initiatief, elk vraagstuk passen wij 
deze waarden toe. Ons verkiezings programma heeft aan de 
hand van deze basis vorm gekregen. Zo is ons gedachtengoed 
gekoppeld aan de realiteit en toekomstige vraagstukken.

ONDERNEMEN EN WERKEN

Bedrijvigheid is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze 
gemeente. Bij Dinxperlo is nog 5 hectare ontwikkelingsruimte 
voor bedrijventerrein beschikbaar. In Aalten zal 10 hectare 
nieuw bedrijventerrein ontwikkeld worden. Daarbij moet 
ook aandacht zijn voor wensen van kleine en startende 
ondernemers. Hierbij liggen ook kansen in het landelijk gebied. 
De leegstand van winkels in het centrum van Aalten is hoog. 
Er moet heel actief ingezet worden op het verkleinen van deze 
leegstand. Een hernieuwde aanpak van het centrumplan Aalten, 
kan ondernemers en verhuurder (eigenaren) dichter bij elkaar 
brengen.
In Dinxperlo wordt met het centrumplan de aantrekkelijkheid 
voor winkels, horeca én voor bezoekers vergroot. Het vergroten 
van de grensbeleving voor toerisme aan de Heelweg kan 
versterkend werken voor de ondernemers in het centrum.  
In Bredevoort moet de parkeerdruk worden opgelost.
>  Een bedrijfsverzamelgebouw om jonge ondernemers en 

nieuw ondernemerschap een boost te geven.
>  Hernieuwde aanpak Centrumplan Aalten en versterken 

grensbeleving in Dinxperlo.

DUURZAAMHEID EN KLIMAAT

In Achterhoekverband kan meer en efficiënter energie 
opgewekt worden in zogenaamde energieparken. Het 
coulisselandschap willen we daarmee beschermen. De  
kwaliteit van wonen kan worden vergroot door meer groen 
in straten en wijken. Maatregelen om water vast te houden 
worden gestimuleerd om droogte tegen te gaan. Wij willen 
hergebruik van materialen, voeding en grond (circulaire 
economie), dat biedt kansen voor nieuwe economie. Het 
verduurzamen van bestaande bedrijven en isoleren van 
woningen maakt dat er aandacht moet worden besteed  

aan de noodzaak hiervan. De gemeente moet bedrijven en 
particulieren actief ondersteunen hierbij.
>  Isolatie van woningen en bedrijfsgebouwen evenals 

energiebesparing staat voorop en wordt gestimuleerd. 
>  Alle energie activiteiten zoveel als mogelijk clusteren op  

aan te wijzen plekken in de Achterhoek.
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WONEN 

Wij willen een actief woningbouwbeleid en ons richten op een 
inwoners aantal van 30.000 in 2030. Er moet meer aandacht 
komen voor woningen voor 1-persoonshuishoudens en 
kansen benutten door woningsplitsingen. Om betaalbare 
woningen te creëren liggen er bij etagewoningen ook kansen. 
Wij willen ook meer diversiteit en andere concepten als de 
Knarrenhöfkes. Een dorpsvisie komt vanuit de kernen zelf. De 
woningcorporatie moet een veel actiever woningbouwbeleid 
toepassen, wetende dat zij niet de enige partij zijn. 
>  Woningbouwplannen voortvarend in procedure brengen.
>  Bouwen van 1.000 woningen naar behoefte in de  komende 

 10 jaar.
>  Nieuwe creatieve woonvormen ontwikkelen voor zowel 

junioren als senioren. Bijvoorbeeld, kangoeroe-woningen, 
knarrenhöfkes en nog verder door  te ontwikkelen Tiny 
Houses.

AGRARISCHE SECTOR

Boeren ondersteunen met het ondernemen en blijvend 
innoveren zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen blijven 
leveren aan onze economie. Om een florerende agrarische 
sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig 
gehinderd worden. Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. 
We willen een realistisch natuurbeleid en de versterking van 
biodiversiteit in Nederland. Dat is ook van belang voor onze 
agrarische sector.
Wij stimuleren een duurzame agrarische productie. 
Belemmerende regelgeving voor het gebruik van duurzame 
energiebronnen, zoals aardwarmte, windenergie en duurzame 
energiebronnen schrappen we.
>  Boeren ruimte geven om hun grond voor meerdere 

doeleinden te kunnen gebruiken.
>  Sloop van lege stallen faciliteren middels bouw van  

nieuwe woningen.



Samen sterker verder.

VEILIGHEID

Wij willen dat iedereen in Aalten veilig kan wonen, verblijven, 
werken en ondernemen. Er moet wel aandacht zijn voor 
onveilige situaties, vooral voor jongeren en ouderen. Bij 
veiligheid past ook mobiliteit, bereikbaarheid, goede wegen en 
fietspaden. Waar nodig wordt extra toezicht ingezet. De kosten 
worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzakers. Vooral 
alert zijn op onveilige situaties en goede begeleiding jeugd. 
>  Tegengaan van ondermijning en witwaspraktijken vooral in het 

landelijk gebied is oplettendheid en waakzaamheid geboden.
>  Streven naar meer blauw op straat.
>  Samen zorgen voor een veilige leefomgeving.

ZORG

Wij zijn voorstander van zelfredzaamheid en vrije ontplooiing van 
mensen. Als mensen niet volledig zelfstandig kunnen functioneren 
kan de gemeente ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij 
hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één 
plan. En met zo min mogelijk bureaucratie! We gaan uit van de 
professionaliteit van de hulpverlener. Dit zorgt er ook voor dat de 
zorg aantrekkelijk blijft om in te werken. Wij vinden het belangrijk 
dat elke inwoner, van jong tot oud, weet waar zij/hij terecht kan 
met vragen. Preventie én op tijd ingrijpen voorkomt zoveel erger. 
Door het stimuleren van bewegen en gezond eten willen we een 
gezonde gemeente te worden. Het uitgangspunt dat wij hanteren 
is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van 
zorgproducten maar de cliëntvraag, naar zorg centraal staat.
>  Aandacht en budget om de prestatiedruk bij jongeren / 

studenten te verlichten. 
>  Gemeenschapshuizen faciliteren zodat sociale cohesie 

versterkt wordt, “ontbubbelen” dus! 
>  Één loket waar iedereen terecht kan met zijn vragen.
>  Voldoende budget voor preventie.

TOERISME EN RECREATIE:

De toeristische sector moet gevitaliseerd worden. We willen 
meer toerisme, maar kwaliteit gaat voor kwantiteit. Wij willen 
meer inzetten op het onwikkelen en promoten van activeiten 
voor een breed publiek. Vooral in het landelijk gebied kan 
er nog veel meer gebeuren, bijvoorbeeld fietspaden voor 
toeristische routes. Er moet genoeg te beleven zijn voor de  
gast in onze gemeente.
>  Mogelijkheid bieden aan ondernemers in het landelijk gebied 

hun activiteiten te combineren met nevenactiviteiten.
>  Bevaarbaar en aantrekkelijk maken van de Aa-strang.
>  Aanstellen van extra promotiemedewerker Toerisme.

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE: 

Wij willen dat de gemeentelijke organisatie meer toekomst-
gericht gaat functioneren. Regels en protocollen moeten er   
zijn maar er moet ook aandacht zijn voor de menselijke maat. 
De gemeente maken we met elkaar! Wij willen dat de  
gemeente de regelgeving zo eenvoudig mogelijk houdt. 
>   Gemeentelijke samenwerking oppakken waar het  

voordelen heeft.
>  Voor plaatselijke ondernemers en verenigingen moet het 

eenvoudiger worden om iets te organiseren door meer 
standaardprocedures te hanteren voor vergunningen.

>  Een service gerichte ambtelijke organisatie die naar  
buiten treedt.
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SAMENLEVING

Het is van belang te investeren in de samenleving. Een goed 
en aantrekkelijk verenigingsleven voor jong tot oud is wat 
we willen. Aalten, Bredevoort en Dinxperlo hebben een rijk 
aanbod van culturele voorzieningen en evenementen, die 
willen wij koesteren. In de buurtschappen/kleine kernen 
wordt leefbaarheid ook voor een groot deel bepaald door 
verenigingen en hun buurthuizen. De gemeente moet hiervoor 
goede voorwaarden scheppen om dit in stand te houden.  
Wij willen stimuleren dat er een aanbod van kunst en cultuur is 
voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten 
we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de 
inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel.
>  Activiteiten voor jongeren stimuleren.
>  Goede voorwaarden scheppen om cultuurerfgoed in  

stand te houden. 

FINANCIËN 

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. 
Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en 
inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De 
belasting houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen 
echter steeds meer taken en de gemeentelijke belastingen 
staan onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente 
helder en transparant verantwoording aflegt.
>  We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.  

De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
>  De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd  

op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt.


