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> Voorwoord door lijsttrekker 

 

VVD Apeldoorn: Gewoon. Doen! 
	

Een fijne buurt vraagt niet om geschreeuw vanaf de zijlijn. Een fijne buurt vraagt om aandacht en 
schreeuwt om een serieuze aanpak als er problemen zijn. De VVD heeft Kandidaten voor de 
gemeenteraad die hun mouwen opstropen en problemen aanpakken. Die gewone taal praten. Die 
eerlijk zijn. Ook als iets gewoon niet kan of de oplossing niet perfect is. Mensen bij wie je altijd kunt 
aankloppen als dat nodig is, want natuurlijk kan de politiek het niet alleen oplossen. Samen zijn we 
Apeldoorn. Inwoners, ondernemers, vele organisaties en de overheid zorgen er samen voor dat 
Apeldoorn, de dorpen en de wijken, groen, ruim, leuk, veilig en stabiel blijven. We willen tenslotte 
allemaal dat Apeldoorn een gemeente is waar je thuis bent.  
 
Soms gaat “de gemeente” er niet over. Terwijl de inwoners wel baat of last kunnen hebben van 
besluiten die elders genomen worden.  Denk aan snelwegen, hoeveel huizen gebouwd moeten worden 
en geld voor de zorg. 
VVD Apeldoorn is een lokale partij met stevige contacten in het hele land. Als wij lokaal last hebben 
van regels of oplossingen zoeken, dan zijn de lijntjes met de provincie en Den Haag kort. 
 
Apeldoorners zijn nuchtere mensen. VVD’ers zijn dat ook. We zitten voor jou in de gemeenteraad. Vind 
je keuzevrijheid belangrijk? Vind je het belangrijk dat er zuinig en zinvol met belastinggeld wordt 
omgegaan? Vind je veiligheid belangrijk? Wil je een gemeente met focus op werk en ondernemen, 
zodat zoveel mogelijk mensen werk hebben? En waar je de baas blijft over je eigen leven, ook als je 
ouder wordt? Wil je dat duurzaamheid en ondernemerschap hand in hand gaan? Daar maken wij ons 
hard voor. Meer weten? Lees dan dit verkiezingsprogramma eens door. Vragen? Neem dan contact 
met ons op. Dan maken we een afspraak voor “een bakkie”. 

 

Jenny Elbertsen 

Lijsttrekker VVD Apeldoorn 

 
Apeldoorn, 28 november 2017 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar je thuis bent	
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en 
prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat je op 
ieder moment in je leven de juiste woning kunt vinden en dat er mogelijkheden zijn om 
je huis aan te passen of door te stromen. Niet alleen de woning maar ook de omgeving 
moet bij je passen. Wonen in een dorp rondom of in Apeldoorn. Iets stedelijker of liever 
iets groener. Wat past bij jou?  

 

De VVD maakt zich hard voor: 
! Het behoud van het groene karakter van de stad en wil daarom alleen inbreiding mogelijk maken 

als dit niet ten koste gaat van de groene kwaliteit  

! Voldoende woningen voor onze groeiende gemeente 

! Uitbreiding van de stad, bijvoorbeeld met een klimaat- en energieneutrale wijk op 

Beekbergsebroek 

! Koop- en huurwoningen passend bij je inkomen 

! Starters op de woningmarkt  

! Lagere lasten voor woningbezitters 

! Herbestemming en het geven van ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, ook op 

markante plekken 

! Flexibel gebruik van panden en bedrijventerreinen in en rondom Apeldoorn  

! Het makkelijker maken om te bouwen, verbouwen en kavels beschikbaar te stellen  

! Geschikte woningen voor mensen die zorg op maat nodig hebben  

! Wijken en dorpen waar je je buren kent en helpt  

! Gezondheidscentra in wijken en dorpen 

! Voldoende groen in iedere woonomgeving, om te spelen en te ontspannen 

! Opknappen en verduurzamen van wijken  

! Beter en digitaal toegankelijke informatie over wat er mag bij (ver)bouwen en wonen 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar duurzaamheid normaal is	
Je leeft, woont, werkt en onderneemt in de gemeente Apeldoorn. Je vindt het belangrijk 
dat er zuinig wordt omgegaan met energie, water en het milieu. Je gunt jezelf, maar ook 
je eventuele kinderen en kleinkinderen, gezonde lucht en grond en de toekomstige 
besparing. De gemeente kan je daarbij helpen. Doe je mee om Apeldoorn koploper te 
maken op het gebied van duurzaamheid?  

 

De VVD maakt zich hard voor: 
! Een fonds waaruit je eenvoudig geld kunt lenen om je huis te verduurzamen  

! Het stimuleren van duurzame innovatie voor wonen, werken en mobiliteit 

! Dat je als ondernemer wordt uitgedaagd je bedrijf te verduurzamen 

! Dat het woningeigenaren makkelijk wordt gemaakt hun woning asbestvrij te maken 

! Voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen 

! Milieuvriendelijker maken van het Openbaar Vervoer 

! Windmolens die draaien, daar waar het wél waait 

! Het stimuleren van de meest effectieve oplossingen voor verduurzamen, bijvoorbeeld bij 

verenigingen en maatschappelijke organisaties 

! Een CO2 vrije bevoorrading van winkels en bedrijven in het centrum 

! Korting op de parkeertarieven voor CO2 vrije auto’s  
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar we zuinig en zinvol met ons 
belastinggeld omgaan 	
De gemeente Apeldoorn heeft zware economische jaren achter de rug. Gelukkig zijn de 
gemeentefinanciën nu een stuk beter op orde. Iedereen heeft hier aan moeten 
bijdragen. De toekomst ziet er beter uit. Maar we zijn er zeker nog niet helemaal. 
Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet 
daarom zuinig en zinvol worden besteed. De gemeente heeft duidelijke taken, het is 
belangrijk dat dáár het geld aan wordt uitgegeven. 

 

De VVD maakt zich hard voor: 
! Jouw portemonnee, je bent geen pinautomaat; de gemeente kan ook zuiniger doen 

! Jou als woningbezitter, dus geen verhoging van de OZB en we halen dit niet via de ondernemers 

terug 

! Een streng huishoudboekje voor de gemeente 

! Minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen 

! Dat meevallers, zoals de eventuele precariogelden, worden ingezet voor gemeentelijke 

investeringen die voor álle inwoners belangrijk zijn; denk aan het verbeteren van de openbare 

ruimte 

! Vergroenen van de gemeentelijke belastingen  
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar je je veilig voelt  	
Je wilt veilig over straat kunnen in Apeldoorn en de dorpen, zowel overdag als ’s nachts, 
ongeacht je uiterlijk. Je gaat er vanuit dat de hulpdiensten op tijd zijn en dat alle 
hulpverleners ongestoord hun werk kunnen doen. Het is normaal dat je met je handen 
van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit 
verpesten pakken we hard aan. Privacy is belangrijk, maar je hebt niks aan je privacy, 
als je eigen veiligheid in het geding is. We steunen, controleren en stimuleren de 
burgemeester bij zijn keuzes in bedreigende situaties. 

 

De VVD maakt zich hard voor: 
! Meer zwart-geel op straat, óók in de dorpen 

! Jouw veiligheid in noodsituaties 

! Cameratoezicht op plekken waar het nodig is, bijvoorbeeld in winkelcentra en bedrijventerreinen, 

ook tijdelijk en preventief fouilleren als dat nodig is 

! Lik-op-stukbeleid, probleemzoekers, inbrekers en overvallers worden snel aangesproken, 

opgepakt, en aangepakt 

! Dat de mogelijkheid blijft bestaan om buurtapps in te zetten in je dorp of wijk 

! Veiligheid als gezamenlijke inspanning, je spreekt elkaar aan en helpt elkaar 

! Een lage drempel om aangifte te doen, zodat jouw stem gehoord wordt 

! Het efficiënt en effectief inzetten van toezichthouders in jouw dorp of wijk 

! Goede communicatie tussen de politie en jou 

! Hulp in het aanpakken van overlast, cybercrime, identiteitsfraude en van drugscriminaliteit  

! Het bestrijden van georganiseerde misdaad 

! Dat de dader jouw schade betaalt 

! Dat overlastgevende jongeren worden aangesproken en aangepakt op hun gedrag 

! Legale coffeeshops en casino’s horen bij een grote stad, verkeersoverlast en ander soort overlast 

hoort daar niet bij 

! Aanpak van mensenhandel 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar schoon leven vanzelfsprekend is 	
Je woont graag in een schone, nette wijk. Waar je makkelijk je afval kunt scheiden en 
inleveren, het water schoon is en het riool werkt. Het is normaal dat je zelf een bijdrage 
levert aan het onderhoud en het schoonhouden van je tuin, balkon en straat. De 
gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Een schone 
gemeente is iets door en van ons allemaal. Daarom zijn de groene, oranje en blauwe bak 
gratis. 

 

De VVD maakt zich hard voor: 

! Lagere kosten als je goed je afval scheidt  

! Het makkelijk kwijt kunnen van afval, ook als je werkt; ruimere openingstijden  

! Dat je zelf bepaalt waarvoor je betaalt en waarvoor je loopt  

! Schone afval-inzamelplekken, waar je je afval ook echt kwijt kunt 

! Dat er genoeg plekken zijn waar je je restafval kwijt kunt. Als het voor jou toch te ver is, dan kun 

je zelf een grijze bak aanschaffen  

! Efficiënte uitvoering van afvalinzameling en afvalverwerking. Hiervoor worden de kosten van de 

uitvoeringsorganisatie en de kwaliteit van de dienstverlening goed in de gaten gehouden 

! Een woning zonder grondwaterproblemen 

! Een lokale aanpak van de klimaatopgave, wateroverlast, droogte en hittestress 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar werken en ondernemen heel normaal is 

Ondernemers en hun bedrijven zijn onmisbaar in een bloeiende en groeiende gemeente. 
Ondernemen is goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor innovatie. Daar hoort bij 
dat jij als ondernemer de ruimte krijgt om te ondernemen, met weinig regels, eisen en 
lage belastingen. Daartegenover staat de verwachting dat er nieuwe 
toekomstbestendige banen ontstaan door innovatieve samenwerkingen en 
investeringen in bijvoorbeeld het MKB. Wie werkt, investeert in en voor zichzelf, maar 
ook in de toekomst van de gemeente en de economie. 

 

De VVD maakt zich hard voor: 
! Apeldoorn als gastvrije gemeente voor alle ondernemers  

! Makkelijke vestiging van winkels in dorp en wijk 

! Dat jij als winkelier zelf bepaalt wanneer je open bent en dat het ook duidelijk is voor iedereen  

! Start-ups 

! Ontwikkeling van bedrijventerreinen  

! Onze boeren, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen  

! Oplossen van leegstand, minder regels 

! Het mogelijk maken van vermenging van functies 

! Duurzaam ondernemen 

! Werk voor iedereen 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar levendigheid en leefbaarheid hand in 
hand gaan	
Recreatie, toerisme en horeca passen bij Apeldoorn en horen bij Apeldoorn. 
Levendigheid en promotie van Apeldoorn als hoofdstad van de Veluwe en haar mooie 
dorpen is waar we op inzetten. We streven naar een balans tussen levendigheid en 
leefbaarheid. Succesvolle evenementen voor iedereen leveren een belangrijke bijdrage 
aan de levendigheid en verdienen medewerking. Geluidsoverlast hoort daar soms bij.  

 

De VVD maakt zich hard voor: 
! Een levendige en leefbare binnenstad voor iedereen. 

! Stimulans voor recreatieondernemers op iedere plek in de gemeente  

! Meer mogelijkheden voor jou als ondernemer om terrassen in de binnenstad te openen  

! Geen extra lasten voor de toerist in de gemeente Apeldoorn  

! Initiatieven ondersteunen die passen bij de omgeving, zoals klompenpaden 

! Een veilig verblijf 

! De huidige toeristische trekpleisters; deze maken Apeldoorn tot wat Apeldoorn nu is  
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar je makkelijk verplaatsen heel normaal is 	
We fietsen, lopen en rijden allemaal voortdurend van A naar B. Om naar ons werk of 
school te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden te bezoeken. Je 
wilt zonder al teveel gedoe veilig en snel op de plaats van bestemming komen. Zorgen 
voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.  

De VVD maakt zich hard voor: 
! Doorrijden op de ring 

! Toegankelijk openbaar vervoer, óók voor mensen die slecht ter been zijn 

! Geen conflicten tussen fiets en auto op de ring, bijvoorbeeld via (zicht)tunnels  

! Alle toegangswegen vanaf de snelweg naar de ring 4-strooks 

! Tunnels onder het spoor, op de Laan van Osseveld, Laan van Spitsbergen en Laan van Erica 

! Goede ontsluiting van wijken en dorpen 

! Hoe langer je parkeert, hoe goedkoper het wordt 

! Structurele oplossing van het parkeer- en verkeersprobleem in Apeldoorn-West  

! Een nette openbare ruimte, dus geen gaten in de wegen  

! Een rechtstreekse treinverbinding met Arnhem 

! Station Apeldoorn-West met een transferium 

! Veilige fietsroutes en oversteekpunten, ook geschikt voor het moderne fietsverkeer, bijvoorbeeld 

door een extra fietsstrook voor snelfietsen 

! Zo min mogelijk overlast van vlieg- en vrachtverkeer 

! Zo min mogelijk gevaarlijke stoffen over de rails 

! Verkeersveiligheid rondom scholen en sportclubs 

! Lik-op-stukbeleid bij verkeersovertredingen 

! Voldoende, beveiligde en gratis fietsenstallingen 

! Realtime parkeerinformatie en stallingsinformatie 

! Goede bewegwijzering in toeristisch gebied naar winkels, zorg, horeca en vervoer 

! Combineren van de aanleg van de digitale snelweg (glasvezel) bij wegwerkzaamheden, óók in de 

dorpen 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar je ruimte krijgt om mee te doen en 
elkaar helpt 	
Soms heb je hulp nodig om de juiste baan of school te vinden. Niet iedereen heeft 
mensen om zich heen die kunnen helpen. De gemeente heeft een springplank en waar 
nodig een vangnet om je verder te helpen. Dit kan alleen samen met goede vrijwilligers, 
dorps- en wijkraden, sportverenigingen en de vele betrokken organisaties in de 
gemeente Apeldoorn. Wij juichen gezamenlijke initiatieven toe, dit sluit aan bij ons 
streven naar veel zelfstandigheid.  

	

De VVD maakt zich hard voor: 
! Dat je participeert en daarvoor de ruimte krijgt  

! Dat werken loont  

! Dat in de gemeente Apeldoorn minder mensen een uitkering nodig hebben 

! Dat je omziet naar elkaar en geholpen wordt  

! Een gevoel van welkom voor jou als nieuwe inwoner van Apeldoorn  

! Een welkom gevoel voor nieuwkomers uit oorlogsgebieden 

! Hier komen = integreren 

! Uitgeprocedeerd = uitgeprocedeerd 

! Dat je je vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad  

! Nieuwe manieren van inspraak 

! Subsidies zijn niet vanzelfsprekend, de gemeente gaat belonen naar resultaat.  
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar je onbezorgd kunt opgroeien  	
Voor kinderen en jongeren is het fijn wonen en leven in en rondom Apeldoorn. Je kunt 
makkelijk je weg naar zelfstandigheid vinden. Thuis, op school, sportvereniging, 
speeltuin en in je buurt voel je je veilig en prettig. Als er problemen zijn, vind je 
makkelijk hulp. Je ouders spelen daarbij natuurlijk de belangrijkste rol. Maar als dat niet 
goed gaat, dan is er een vangnet.  

	

De VVD maakt zich hard voor: 
! Hulp voor je gezin als dat nodig is 

! 1 plan met oplossingen per gezin, waarbij de ouders verantwoordelijk blijven 

! Sport en beweging voor alle kinderen 

! Dat kinderen leren wat normaal gedrag is en dat we daar allemaal bij helpen 

! Vrije schoolkeuze  

! Passend onderwijs voor iedereen 

! De rol van scholen bij signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld  

! Het stimuleren van kinderen en hun ouders om taalachterstand weg te werken 

! Leerplicht = leerplicht 

! Goed vervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs, dat wordt vergoed  

! Dat vervoer naar bijzonder en religieus onderwijs zelf betaald en geregeld wordt 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar je de baas blijft over je eigen leven, 
ook als je ouder wordt 	
Het is fijn als je zorgeloos oud kunt worden in en rondom Apeldoorn. Met zorgeloos 
bedoelen we, dat je krijgt hulp als je het nodig hebt. In en rondom Apeldoorn is voor 
jong en oud wat te doen. Dat maakt de gemeente Apeldoorn aantrekkelijk voor iedereen 
en dat willen wij graag zo houden. Iedereen verdient goede zorg.  
Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat 
familie en buren elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan vrijwilligers of professionele 
medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  

	

De VVD maakt zich hard voor: 
! Regie over je eigen leven 

! Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, en als je dat wilt in je eigen huis 

! Het kunnen kiezen welke zorg bij je past 

! Zorg op kleine schaal en in de wijk 

! Laagdrempelige hulp; gezonde mix tussen jou en de professionals, waarbij je zelf de regie houdt  

! Goede afstemming tussen gemeente en professionals, overbodige regels en procedures 

schrappen   

! Mantelzorgers 

! Dat je, ongeacht je levensfase, de dingen kunt doen die je wilt doen  

! Zorg waarmee je tevreden kunt zijn 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar ruimte is voor sport en cultuur	
Sport is goed voor iedereen, het is gezond om te bewegen. Sporten zorgt ook voor 
contact met mede-Apeldoorners. Je kunt daar zelf je keuze in maken, sporten bij een 
vereniging als je dat wilt, maar uiteraard kun je ook gaan sporten in het park naast je 
huis. In en rondom Apeldoorn is het bij uitstek geschikt om buiten te sporten in een 
mooie, groene en ruime omgeving. Cultuur is veelzijdig en zorgt voor een blije 
Apeldoorner. Cultuur wordt aangeboden en is beleven, maar vaak ook zelf doen. 
Voorzieningen om het vele aanbod en eigen creativiteit te behouden horen bij een stad 
als Apeldoorn. Cultuur is toegankelijk voor jou en nieuwe initiatieven juichen we van 
harte toe.  

	

De VVD maakt zich hard voor: 
! Sport en spel dichtbij je huis 

! Voldoende en aantrekkelijke buitenruimte om te kunnen sporten 

! Ruimte geven aan het verenigingsleven  

! Spontane, door jou bedachte, sport- en cultuurinitiatieven 

! Investeren in grote sportevenementen 

! Een jeugdsportsubsidie om sporten voor jou mogelijk te maken 

! Toegankelijk sporten voor mensen met een beperking 

! Cultuur- en sportorganisaties die financieel op eigen benen staan 

! Cultureel ondernemerschap 

	



	

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
31                                                          Verkiezingsprogramma VVD Apeldoorn 2018-2022 

 



	

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Verkiezingsprogramma VVD Apeldoorn 2018-2022            32 

In en rondom APELDOORN ... 

> Waar je kunt genieten van de natuur	
We houden allemaal van de natuur. Van onze bossen en heide, van de vogels in de tuin 
en van de dieren in de wei en in het bos. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur 
zorgen. Tegelijkertijd willen we er ook van genieten. De natuur is toegankelijk voor 
recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed 
hand in hand gaan.  

	

De VVD maakt zich hard voor: 
! Aanleg wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, waterpunten, toiletten en bankjes  

! Aanpakken van milieu- en natuurvervuiling 

! Mooie initiatieven in de natuur, waar respect voor de omgeving en de wet voorop staat 

! Respectvol genieten in de natuur 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar de gemeente er voor je is  	
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft 
voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt 
voor het gemak van jou als inwoner en bedrijf, houdt meer tijd over om naar jou toe te 
gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per 
dag open is. Zo kun je je zaken regelen, wanneer het jou het beste uitkomt.  

	

De VVD maakt zich hard voor: 
! Eenvoudige ruimtelijke plannen en minder regels dankzij de nieuwe omgevingswet 

! Moderne informatievoorziening en contactmogelijkheden, zoals social media  

! Het stimuleren van het gebruik van de buitenlijn (14055) 

! Veilige persoonsinformatie, waarbij jouw privacy gewaarborgd is 

! Warm welkom bij de gemeentelijke dienstverlening 
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In en rondom APELDOORN ... 

> Waar aandacht is voor de wensen in de 
dorpen en de wijken	
Wij vinden dat de lokale ogen en oren van de dorps- en wijkraden belangrijke kanalen 
zijn om te voelen wat er bij jou leeft. Jouw initiatieven verdienen aandacht van de 
dorps- en wijkraden en van ons. Samen kunnen we dan kijken naar een uitvoerbaar plan. 
Op deze manier zorgen we met elkaar voor de versterking van de lokale democratie.  

	

De VVD maakt zich hard voor: 
! Woningbouw in de dorpen voor jou als dorpsbewoner 

! Een oplossing voor de N786 (Apeldoorn - Dieren)  

! Dorpshart Loenen 

! Versterking van de sportclubs in Beekbergen, onder andere door uitbreiding van de sportzaal 

! Ontmoediging van het sluipverkeer, o.a. vanuit De Maten naar de A50  

! Veilige fietsverbindingen; zodat je vanuit de dorpen veilig en makkelijk naar de stad kunt en 

andersom 

! Minder vrachtverkeer in de binnenstad, op de ring en in de wijk  

! Energieneutrale initiatieven vanuit de dorpen en de wijken 

! Een goed alternatief voor de locatieprofielen in de binnenstad 

! Een structurele oplossing voor het parkeer- en verkeersprobleem in Apeldoorn-West 

! Snelle en goede oplossingen voor de verkeersveiligheid 

! Snelle internetverbinding, ook in het buitengebied 

! Goede en voldoende verlichting, in het park en op de weg; op een duurzame manier 

! Een structurele oplossing voor het conflict op het Leienplein tussen voetganger, fietser en auto 

! Maximaal 600 opvangplaatsen in het AZC aan de Deventerstraat voor een periode van 15-20 jaar 


