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Apeldoorn is een heerlijke gemeente waar we 

allemaal ontzettend trots op zijn! De aantrekkelijke 

stad, de gezellige dorpen of het wonderschone 

buitengebied. Ook jij maakt Apeldoorn tot zo’n 

mooie gemeente.

De afgelopen vier jaar hebben we als grootste 

partij van Apeldoorn keihard gewerkt om Apeldoorn 

nog leuker, mooier, beter te maken. De Apeldoornse 

VVD deed dat door iedere dag dicht bij inwoners, 

ondernemers en organisaties te staan. Letterlijk. 

Honderden bezoeken zijn er afgelegd, we hebben 

op markten en winkelcentra gestaan en ons hard 

gemaakt voor hun en jouw belangen. En met succes!

Die enorme inzet voor Apeldoorn willen we graag 

voortzetten. Want Apeldoorn is nooit af en moeten 

we blijven ontwikkelen om met de tijd mee te gaan.

De Corona-impact op ons leven was en is nog 

steeds enorm. Zowel voor jou en je naasten, 

voor maatschappelijke sectoren zoals sport en 

cultuurorganisaties en voor onze ondernemers. 

Wij zijn allen onderdeel van de Apeldoornse 

samenleving en bekommeren ons gelukkig om 

elkaar. Laten we dat respectvol  blijven doen. Samen 

zijn we sterker. 

Maar in dit verkiezingsprogramma kijken we vooral 

naar de toekomst. Ons verkiezingsprogramma is 

kort, krachtig en duidelijk. We richten ons hierin 

op een beperkt aantal thema’s. Onze speerpunten 

voor de volgende vier jaar. En andere thema’s? Ook 

belangrijk, maar die staan beschreven op onze 

website. Keuzes maken, dat moeten, durven en 

doen we.

Vier speerpunten 
De vier speerpunten van de Apeldoornse VVD voor 

de komende vier jaar zijn:

 Voldoende en betaalbare woningen

 Een bloeiende economie

 Een duurzamer Apeldoorn

 Een veilige omgeving

Samen werken we aan een beter Apeldoorn! 

Mocht je over dit programma iets met ons willen 

delen of vragen, dan kun je via social media 

(Facebook: VVD Apeldoorn, Twitter: De Apeldoornse 

VVD, Instagram: ApeldoornseVVD, LinkedIn: VVD 

Apeldoorn) contact met ons opnemen. Je kunt ons 

ook mailen  (vvd@apeldoorn.nl) of aanspreken in 

de stad.

Van 14 tot en met 16 maart 2022 zijn er 

gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou 

om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag 

plaatsnemen om jouw geluid te laten horen. Het zou 

te gek zijn als we je vertrouwen en 

jouw stem krijgen. 

Gelukkig wonen, werken 

en verblijven wij in ons 

geweldige Apeldoorn!

Jeroen Joon 
Lijsttrekker Apeldoornse 

VVD

Beste
Apeldoorner,

We laten daarom eerst zien wat we de afgelopen vier 

jaar gedaan hebben. En als Apeldoornse VVD staan 

we uiteraard niet alleen in de politiek. We hebben 

als grootste partij de afgelopen vier jaar de leiding 

gehad in een brede coalitie. Samen met de steun van 

 oppositiepartijen heeft deze coalitie flink doorgepakt. 

De resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de 

inzet van al die betrokken inwoners, maatschappelijke 

organisaties en ondernemers. Dank daarvoor! Het is 

te veel om alle resultaten op te sommen, maar we zijn 

trots dat we er toch een aantal kunnen benoemen: 

 Inmiddels heeft Apeldoorn meer dan 165.000 

inwoners. Om hen te kunnen huisvesten zijn sinds 

2018 circa 2.500 nieuwe huizen gebouwd en zijn er 

mooie bouwplannen ontwikkeld. 

 We experimenteren met nieuwe woonvormen, 

zoals de Tiny Houses in Zuidbroek.

 Geweldige evenementen als de nationale intocht 

van Sinterklaas en het EK Beachvolleybal hebben 

hier plaatsgevonden.

 Tientallen nieuwe ondernemingen en nieuwe 

banen (+4.500!) zijn erbij gekomen sinds 2018. We 

hebben in Apeldoorn inmiddels meer dan 101.000 

arbeidsplaatsen.

 We werken hard aan onze infrastructuur. Zo zijn we 

begonnen met de bouw van de tunnel onder de 

Laan van Osseveld. 

 Het Marktplein wordt vernieuwd. Heel Apeldoorn 

mocht meedenken. En de binnenstad wordt 

groener en aantrekkelijker. De Grift in de Markt-

straat zorgt hier bijvoorbeeld voor. En dit doen we 

allemaal samen met inwoners, pandeigenaren en 

winkeliers.

 We hebben ondernemers die het zwaar hadden 

gesteund met een lokaal Coronafonds, waar we 

een miljoen euro in hebben gestoken. Ook cultuur 

en sport hebben we extra ondersteund.

 Dorpsvisies zijn gemaakt of in ontwikkeling. 

Denk aan Ugchelen en Uddel. 

 We zijn gestart met de ontwikkeling van bedrijven-

terreinen, zoals Ecofactorij II, Kieveen en Uddel.

 De toekomstige vestiging van 2.100 mariniers in 

Nieuw Milligen hebben we binnengehaald.

 Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering is 

geopend. We zijn daarmee dé veiligheidsstad van 

Nederland geworden met studies op mbo, hbo en 

universitair niveau.  

 NewTechPark (hét centrum voor techniek onder-

wijs op het Zwitsalterrein voor basis- en voortgezet 

onderwijs) is ontwikkeld en wordt druk bezocht.

 We hebben in meerdere Samen055 locaties Maat-

schappelijke Ondersteuning en Centra voor Jeugd 

en Gezin bij elkaar gebracht in onze wijken.

 Een start is gemaakt met een verandering van de 

agrarische sector door mét de boer en sector in 

gesprek te gaan en niet alleen óver ze te praten.

 Apeldoorn is als belangrijke gemeente veel meer 

onder de aandacht bij provincie en Rijk. We heb-

ben daardoor meer invloed en impact. 

 En we hebben zowel in de regio Stedendriehoek 

als de Veluwe een steeds krachtigere rol. Met twee 

Regio Deals (subsidieregeling vanuit Den Haag) 

hebben we meer dan 100 miljoen euro aan inves-

teringen in deze twee regio’s mogelijk gemaakt.

 Het ambitiedocument Apeldoorn 2040 is vastge-

steld met daarin de basis voor de Omgevingsvisie 

2040. Honderden inwoners, organisaties en onder-

nemers hebben hieraan meegewerkt. Het is enorm 

belangrijk om samen richting te geven aan de 

toekomstige koers voor onze stad. 

 We hebben ons spaarbankboekje weer op orde!

Wat hebben we bereikt?
Beloftes zijn makkelijk. 
Resultaten daar gaat het om. 
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Voldoende 
en betaalbare 
 woningen
Apeldoorn is in trek en dat is goed nieuws! En iedereen 

moet wat de VVD betreft kunnen wonen in de woning 

die zij of hij wenst en betaalbaar is. Of je nu alleen wilt 

wonen in een appartement in De Maten, samen met je 

partner op zoek bent in Zuidbroek, met kinderen kijkt 

naar een huis met een tuin in  Ugchelen-Buiten of van 

plan bent als starter te beginnen in Hoenderloo: de 

woningnood in Apeldoorn is hoog en het einde hiervan 

is nog niet in zicht. 

We groeien en dat kúnnen en wíllen we niet 

 tegenhouden. Van 165.000 inwoners nu,  groeien 

we de komende jaren door naar minimaal 180.000. 

Dan gaat het bijna alleen al om onze eigen 

 Apeldoornse bewoners en nog niet eens over de 

aanzienlijke toestroom vanuit het Westen en Oosten 

van het land. We bouwen zodat ook de toekomstige 

generaties goed kunnen wonen. Onze kinderen en 

kleinkinderen. Bouwen, bouwen, bouwen dus! 

Groei is belangrijk. Maar we groeien niet om te  groeien. 

We hebben een enorme en toenemende werkge-

legenheid in Apeldoorn. De samenstelling van de 

bevolking wordt ouder. We hebben nieuwe generaties 

nodig om banen te vullen, onze  bedrijven succesvol 

te laten zijn, het  voorzieningenniveau hoog te houden 

en daarmee onze welvaart en welzijn van hoog niveau. 

De Apeldoornse VVD wil dat er de  komende jaren 

minimaal 12.500  nieuwe huizen  worden gebouwd. We 

geven  voorrang aan  betaalbare koop- en huurwonin-

gen. En alleen met toevoeging van kwaliteit aan onze 

 leefomgeving. Daarbij vinden wij het belangrijk dat we 

een  gevarieerd woning aanbod hebben in  verschillende 

woonmilieus. Bijvoorbeeld voor  senioren die  vanuit een 

groter huis naar een kleiner of appartement met  terras 

of tuintje willen gaan. Zo kunnen hun  kinderen en klein-

kinderen in het ouderlijk huis  wonen. We  stimuleren 

daarmee de  doorstroming op de woningmarkt.

We zijn de hoofdstad van de Veluwe en dat willen we uit-

stralen. Daarom voegen we niet meer dan 9.000 nieuwe 

woningen binnenstedelijk toe. Geen volgebouwde stad, 

geen betonblokken, maar een groene, klimaatbestendi-

ge en gezellige woon- en werkomgeving. Buiten de stad 

realiseren we een grote uitbreidingslocatie waar 2.500-

3.000 woningen komen in de duurzaamste, groenste, 

kindvriendelijkste nieuwe wijk van Apeldoorn: Beekberg-

sebroek. Maar evenzo belangrijk is dat onze dorpen met 

ons mee ontwikkelen en groeien. Daarom willen we in 

alle dorpen gezamenlijk zo’n 650 woningen toevoegen. 

Dit zorgt ervoor dat sport, cultuur en winkel voorzieningen 

blijven bruisen, bedrijven niet  vertrekken en de diensten 

als de vrijwillige brandweer bemenst blijven. 

Ook een leefbaar buitengebied is belangrijk. We  zetten 

in op mooie toekomstbestendige boeren bedrijven 

in een wonderschoon, veilig en  natuurlijk landschap. 

Geen eindeloze leegtes met alleen zonnepanelen 

op vruchtbare landbouwgrond. En als boeren zelf de 

wens hebben om te stoppen mogen ze nu slechts 

een enkele woning bouwen voor de sloop van al hun 

stallen. Dat is financieel compleet onhaalbaar voor ze, 

want het boerenbedrijf is hun pensioenvoorziening. 

We gaan ervoor zorgen dat ze meer woningen kunnen 

bouwen om een behoorlijk pensioen te hebben.

We geven bij de bouw van nieuwe woningen  ruimte 

aan nieuwe woonvormen, zoals Tiny en Small  Houses, 

mantelzorg woningen, woongroepen, ouders die hun 

 garages mogen ombouwen tot (tijdelijke) woning voor 

hun startende kinderen. Betaalbaar, snel en creatief. 

We bieden meer ruimte aan het omzetten naar an-

dere functies van gebouwen. Leegstaande winkel-

panden moeten snel omgebouwd kunnen  worden 

naar  woningen en tijdelijke woonvormen moeten snel 

bewoond kunnen worden. Meer woningen betekent 

uiteraard meer inwoners, meer vervoersbewegingen en 

meer vraag naar voorzieningen. Daarom zetten we ook 

direct in op de versterking van de leefbaarheid. Dat doen 

we op voorzieningenniveau, zoals met een groot nieuw 

zwembad aan de Vlijtseweg. Maar ook met zaken als 

goede bereikbaarheid, zonder daarbij het  groene imago 

uit het oog te verliezen. Groei en kwaliteits verbetering 

gaan bij de Apeldoornse VVD hand in hand! 

Speerpunten:
1. Bouwen, bouwen, bouwen! 

 9.000 woningen binnenstedelijk. De Veluwe 

 maken we volop zichtbaar en dus zijn deze 

 woningen duurzaam, toekomstbestendig en 

laten we het groene karakter volop terugkomen. 

 2.500-3.000 woningen in een grote nieuwe, 

 kindvriendelijke wijk: Beekbergsebroek.

 650 woningen in de dorpen en het buiten-

gebied. We geven met aanzienlijk ruimere 

mogelijk heden tot functieverandering een 

krachtige impuls aan de leefbaarheid.

2. Betaalbare huur- en koopwoningen voor 

 starters, jonge gezinnen en senioren. 

 Levensloopbestendig en circulair (herbruikbaar) 

bouwen is daarbij zeer belangrijk. 

3. Wij willen aan de slag met meer creatieve, nieuwe 

manieren van wonen. Waarbij we ook inzetten op 

ruimere mogelijkheden voor tijdelijk wonen. 

4. Om snel meer woningen te kunnen bouwen, 

 kiezen we voor kortere en soepelere  procedures 

voor nieuwbouw en herstructurering (zoals 

het ombouwen van leegstaande kantoren in 

 woningen). De niet-wettelijke doorlooptijden bin-

nen de gemeente worden minimaal 25% korter.

5. Een nieuwe woning bouw je soms maar een keer 

in je leven. We willen dat alle inwoners makkelijk, 

snel en digitaal kunnen zien welke mogelijkheden 

zij hebben om hun woningen te vergroten of aan 

te passen. 

6. We bestrijden leegstand en zorgen voor leefbare 

winkelgebieden door het mengen van functies 

voor wonen, werken, detailhandel en horeca.

7. Een vergunning voor het aanpassen van 

een  woning moet snel verleend worden als 

het  bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. 

We  zorgen voor ruimere mogelijkheden en 

25%  snellere procedures.

8. De 5.000-6.000 arbeidsmigranten in Apeldoorn 

werken hard, maar hebben vaak geen binding met 

onze gemeente. Ze vergroten het huisvestings-

vraagstuk en soms de sociale problematiek in de 

wijken. Werkgevers hebben ze nodig en voelen 

zich verantwoordelijk voor hen. We gaan pilots 

ontwikkelen om tijdelijke woningen voor arbeids-

migranten op hun bedrijfslocaties toe te staan. 

Dit zorgt voor verantwoordelijkheid, controle, 

 minder woningnood en minder mogelijke overlast.

9. We zijn er waakzaam op dat de totale woonlasten 

in verhouding staan tot de kwaliteit van leven in 

Apeldoorn. We zijn tegen het verhogen van de 

belasting op de eigen woning (OZB).

10. Bij alle ontwikkelingen sturen we sterk op 

 verbetering van kwaliteit van de leefomgeving. 

Denk hierbij toevoeging van groen, klimaatbesten-

digheid, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en 

openbare voorzieningen in de nabijheid.
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Een bloeiende 
economie
Een bloeiende lokale en regionale economie is 

een absolute prioriteit. We hebben allemaal tijdens 

de coronacrisis gezien hoe belangrijk een goed 

draaiende economie is met gezonde  ondernemingen 

en baanzekerheid. In Apeldoorn hebben we maar 

liefst 101.000 arbeidsplaatsen. Dit is niet alleen 

 belangrijk voor Apeldoorn zelf, maar voor de welvaart 

en het welzijn van de hele regio. Want een baan is 

zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel dat 

je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor 

contact met fijne collega’s. Iedereen moet kans op 

werk hebben en mee kunnen doen. Daarom wil de 

Apeldoornse VVD dat de groei van het aantal  banen 

minimaal gelijkloopt met de groei van het aantal 

inwoners. En dus gaan we voor minimaal 10.000 extra 

banen tot 2040.

Een stimulerend ondernemersklimaat en goede 

 vestigingsfactoren zijn voor zowel bestaande als 

nieuwe bedrijven cruciaal. We zetten daarom vol in 

op de onderdelen waarvan de ondernemers aange-

ven deze zeer relevant te vinden. We noemen er een 

paar: een groene en veilige woon- en werkomgeving, 

volop culturele en sportieve mogelijkheden, goede 

bereikbaarheid en mobiliteit, voldoende en goed ge-

schoold personeel, gemeentelijke dienstverlening van 

hoog niveau en het ondersteunen van ondernemer-

snetwerken met impact. We zorgen voor voldoende 

en moderne bedrijventerreinen. Tot 2030 willen we 

80 hectare extra ontwikkelen en we gaan acht be-

staande locaties moderniseren en verduurzamen.

Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen om 

aan de slag te kunnen. We willen niet dat ze van het 

kastje naar de muur worden gestuurd, maar snel en 

duidelijk antwoord krijgen op vragen. We zetten in op 

een optimale gemeentelijke dienstverlening. Zoals 

een actieve en positieve houding bij nieuwe ontwik-

kelingen, door snelle en duidelijke procedures en 

ondersteuning door gemeentelijke medewerkers. 

De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan 

lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van 

de wet. Ondernemers die aantoonbaar meer doen 

voor de samenleving krijgen een stapje voor. Deze 

Impact Ondernemers kijken niet alleen naar financiële 

winsten, maar ook naar vooruitgang, welzijn en het 

oplossen van maatschappelijke problemen.

Minstens zo belangrijk is de inzet op juist geschoold 

personeel en het vullen van de vele vacatures, zoals 

in de IT, techniek, zorg en horeca. Voor zowel jon-

geren als bestaande arbeidskrachten is het belang-

rijk dat ze goed voorbereid zijn op wat de huidige 

en  toekomstige werkzaamheden van ze vragen. 

We  zetten ons in om samen met het onderwijs en 

bedrijfsleven een passend onderwijsaanbod te 

 hebben van mbo tot hbo en wo.

We zetten in op Apeldoorn als netwerkstad 

en stimuleren het groeien van Apeldoornse en 

 regionale  netwerken. Het ondernemersplatform 

 Ondernemen055 wordt doorontwikkeld. We willen 

een krachtige bundeling van ondernemers(vereni-

gingen) die elkaar weten te vinden en met elkaar 

de stad ontwikkelen. En we gaan de Economische 

Alliantie (de samenwerking tussen Ondernemers, 

Onderwijs en Overheid) verder ontwikkelen tot een 

samenwerkingsverband met impact voor Apeldoorn.

De Apeldoornse VVD wil de komende jaren extra 

 inzet op modernisering en vergroening van winkel-

centra. Dit is zeer belangrijk voor leefbaarheid van 

stad en dorpen. Winkeliers krijgen van ons de ruimte 

om zelf te bepalen wanneer ze open zijn en de 

 samenstelling van wat ze verkopen (blurring).

Ten slotte zorgen we dat de mobiliteit en bereikbaar-

heid op orde blijft. We maken ons via ons landelijk 

netwerk sterk voor een goede bereikbaarheid van 

Apeldoorn en de regio via snelweg en openbaar 

 vervoer (spoor en bus). Daar waar nodig investeren 

we hierin als Apeldoorn zelf.

Zo blijven we werken aan onze aantrekkelijke 

 Ondernemende Stad!

Speerpunten:
1. We zorgen voor een uitstekend ondernemers-

klimaat, zowel voor bestaande als nieuwe 

 bedrijven. We luisteren goed naar wat onder-

nemers belangrijk vinden en werken constant 

aan verbetering.

2. Minder bureaucratie voor ondernemers! 

Geen oerwoud aan regels, we maken procedures 

simpel en duidelijk. Door ondernemers de ruimte 

te geven stimuleert de gemeente een gezonde 

 lokale economie en meer banen. We hebben 

bij de gemeente één loket waar ondernemers 

terecht kunnen voor vragen, vergunningen en 

schuldhulpverlening. Ondernemers krijgen van 

de gemeente maximaal één aanslag per jaar 

waarop alle lokale lasten staan vermeld.

3. De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk 

aan lokale ondernemers. We zijn daarbij creatief 

bij aanbestedingen en zoeken naar mogelijk-

heden hiervoor binnen de mogelijkheden van 

de wet. Impact Ondernemers die extra helpen bij 

het  oplossen van maatschappelijke problemen 

hebben daarbij een stapje voor.

4. Ondernemers krijgen meer mogelijkheden 

om te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste 

 beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat. 

De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel 

is niet meer van deze tijd. Wij willen dat horeca-

bedrijven hun producten kunnen verkopen aan 

hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten 

als gast kunnen ontvangen.

5. Horeca zorgt voor dynamiek, gezelligheid, ont-

moeting en leefbaarheid. We steunen meer en 

grotere terrassen waar mogelijk, ook in de winter. 

6. We stimuleren ‘koop lokaal’. Winkelen in onze 

eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. 

Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zor-

gen voor een levendige winkelstraat vol met lokale 

ondernemers. Het Marktplein wordt een levendig 

Plein van de Stad met een mix van horeca, sport, 

evenementen en markten.

7. Ontwikkeling van mbo-, hbo- en wo onderwijs. 

Het onderwijs, bedrijfsleven en de  gemeente 

 werken nauw samen om te zorgen dat er 

 voldoende juist-geschoolde werknemers zijn. 

We steunen daarbij ook meer flexibiliteit in 

 opleidingen bij ondernemers in het bedrijf.

8. We geven prioriteit aan de ontwikkeling van 

80 hectare extra bedrijventerreinen (Ecofactorij II, 

De Kar) en het moderniseren en verduurzamen 

van bestaande bedrijventerreinen voor 2030, 

zowel in de stad als de dorpen.

9. Boeren zijn ondernemers. We steunen onze 

 boeren bij de verandering van hun sector door 

onder andere meer mogelijkheden te bieden 

voor (functie)verandering, innovatie en meer 

mogelijkheden voor het omzetten van schuren 

in  woningen. We steunen duidelijke ontwikkel-

afspraken en vaste langjarige wet- en regelgeving.

10. Apeldoorn is toeristisch en recreatief zeer 

 aantrekkelijk. Vele ondernemers zijn in de  sector 

actief en hebben een belangrijk aandeel in 

onze werkgelegenheid. We geven ruimte aan 

nieuwe initiatieven en de doorontwikkeling van 

 bestaande projecten. We blijven ons inzetten 

voor de Veluwe op 1.
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Een duurzamer 
Apeldoorn
Wij vinden het een grote verantwoordelijkheid om 

door te pakken met het verduurzamen van onze 

gemeente. We teren hard in op de reserves van de 

aarde. We verbruiken het dubbele van wat de  aarde 

kan leveren. Dit kan zo niet langer. Onze inzet op 

duurzaamheid is breed en kan niet zonder de actieve 

eigen verantwoordelijkheid van iedereen: inwoners, 

organisaties, ondernemers en overheid.

Iedereen volledig van het gas af? Daar geloven wij 

niet in en dat is (nog) niet nodig. We zetten ons op 

het gebied van energiegebruik in voor een goede 

en betaalbare mix van gasloos, volledig elektrisch 

en hybride (mix van elektrisch en gas/waterstof). 

Zo  bespaart een hybride warmtepomp al maar liefst 

70% gas. Daarnaast zijn onze gasleidingen makkelijk 

geschikt te maken voor waterstof. Het is dus nutte-

loos en kapitaalvernietiging om de gasleidingen uit de 

grond en de huizen te halen. We jagen onze inwoners 

en organisaties hiermee alleen maar op kosten.

We gaan dus niet voor gasloos, maar wel voor 

 versnelling van de verduurzaming! We maken ons 

hard voor stimuleringsregelingen en  eenduidige 

 informatie voor particulieren, organisaties en 

 bedrijven. We dwingen niet, maar stimuleren.

De gemeente en alle (semi-) overheidsorganisaties 

moeten zelf het goede voorbeeld geven. Wij  vinden 

dat die uiterlijk in 2026 allemaal zo duurzaam 

 mogelijk moeten zijn. Ook horen de gemeente en 

partijen zoals Liander te zorgen dat infrastructuur, 

zoals aansluitpunten en laadpanelen voldoende 

aanwezig zijn om aan de vraag van onze inwoners 

en bedrijven tegemoet te komen. 

Buiten het energievraagstuk stimuleren we zoveel 

mogelijk hergebruik van materialen en grondstoffen 

(circulaire economie). Ook hier geeft de overheid zelf 

het goede voorbeeld.

Zonder zonneparken en windmolens redden 

we het niet. Maar we plaatsen die verstandig. 

 Verfrommeling van het landschap willen wij tegen-

gaan. Draagvlak bij onze inwoners is erg  belangrijk. 

Initiatiefnemers sporen we aan tot maximale par-

ticipatie van de omgeving. Geen zonneparken 

op vruchtbare landbouwgrond en windmolens 

alleen langs de hoofd infrastructuur (snelwegen) 

en  grote bedrijventerreinen. 

Andere belangrijk thema’s waar de Apeldoornse 

VVD zich de komende jaren hard voor zal maken 

binnen de duurzame samenleving zijn  biodiversiteit, 

vergroening, waterbeheer en dierenwelzijn. 

Bij  bouwprojecten van inwoners en organisaties 

 streven we naar natuur-inclusieve bouw. Ook hier 

geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld bij 

alle ontwikkelingen in de openbare ruimte. 

De transitie van de landbouwsector is noodzakelijk 

om het stikstofprobleem op te lossen. De agrarische 

sector heeft daarin een grote verantwoordelijkheid. 

Dan kunnen we weer woningen en bedrijventer-

reinen bouwen. Maar we hebben respect voor de 

hard werkende boer. Zonder hen hebben we niet 

te eten en wordt ons landschap niet onderhouden. 

We  moeten het stikstofprobleem sámen oplos-

sen. We staan dan ook naast ze en niet tegenover 

ze. We helpen de agrariër die wil omvormen graag 

binnen de mogelijkheden die de lokale overheid 

heeft. Bijvoorbeeld door meer ruimte te geven om 

over te gaan op biologische veeteelt, lokale/regionale 

afzet van hun producten en door betere voorlichting 

en cursussen. We steunen de boer in hun wens tot 

duidelijkheid en langjarige wet- en regelgeving om 

zodoende verstandige investeringen te kunnen doen.

Innovaties op het gebied van duurzaamheid zijn 

belangrijk. We stimuleren en steunen ze daarom en 

geven nieuwe projecten een kans zich te bewijzen. 

Zo zorgen we er samen voor dat we klaar zijn voor 

de toekomst en onze stad, dorpen en buitengebied 

schoon en leefbaar houden.

Speerpunten:
1. Duurzaam, slim, snel en kostenbesparend! 

Wij  geloven niet in alleen gasloos en volledig 

elektrisch. We pakken wel door en streven daarbij 

naar betaalbare vormen zoals hybride warmte-

pompen. Samen met Apeldoornse en  regionale 

ondernemers willen we de komende jaren 

 minimaal 10.000 woningen van hybride warmte-

pompen voorzien. 

2. Het enthousiasme van de samenleving benutten 

we zoveel mogelijk. We denken in  mogelijkheden 

en niet in beperkingen, zodat initiatieven van 

inwoners, ondernemers en verenigingen een 

zo groot mogelijke kans van slagen hebben. 

Het Apeldoornse energieloket moet top zijn met 

een one-stop-shop dienstverlening. Niet van het 

 kastje naar de muur. En we maken het zo gemak-

kelijk mogelijk om zonnepanelen en laadpalen aan 

te vragen door procedures simpeler te maken. 

Zo stimuleren we duurzame energie en mobiliteit.

3. We willen meer groene plekken met bomen en 

planten in de stad en haar wijken. Zo zorgen we 

voor een omgeving die klimaatbestendiger, koeler 

en leefbaarder is.

4. We stimuleren de ontwikkeling van minimaal vier 

duurzame stations (energy hubs) in de gemeente 

Apeldoorn waar zowel waterstof, elektrisch laden 

en andere brandstofsoorten te verkrijgen zijn voor 

personenauto’s en vrachtauto’s. 

5. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld 

met zonnepanelen en andere duurzaamheids-

maatregelen. Alle vrachtwagens en personen-

wagens van de gemeente worden duurzaam 

(elektrisch en waterstof).

6. De gemeente gaat ruimere mogelijkheden 

 geven voor monumenten en beschermde 

 wijken om te verduurzamen, zoals het aanleggen 

van zonnepanelen.

7. Windmolens langs de snelwegen en op 

 grote  bedrijventerreinen (zoals  Ecofactorij) 

en klein formaat bij boerenerven zijn  mogelijk. 

 Zonnevelden als uitgangspunt alleen 

op niet-vruchtbare landbouwgrond.

8. Inwoners van Apeldoorn profiteren door 

 participatie en kortingen ook financieel mee 

van windmolens en zonnevelden. 

9. We stimuleren het aanleggen van smart grids 

(slimme netwerken van energieopwekking, 

 verbruik en opslag).

10. Apeldoorn wordt uiterlijk 2023 een SDG-gemeen-

te. De SDG’s (Sustainable Development Goals of 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde 

Naties zijn zeventien doelen om van de wereld 

een betere plek te maken in 2030.
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Een veilige 
 omgeving
In Apeldoorn willen wij dat je prettig kunt leven. 

Dat betekent ook veilig zijn en veilig voelen. De 

Apeldoornse VVD vindt criminaliteit, in welke vorm 

dan ook, onacceptabel. Veel te vaak zien we tegen-

woordig de drugsrunners op scooters rondrijden, 

horen we van boeren die zwaar onder druk gezet 

worden door drugscriminelen en zijn er in onze 

gemeente wietplantages gevonden. Geld uit het 

criminele circuit wordt geïnvesteerd in huizen, winkels 

en nepfirma’s. Zo wordt crimineel geld witgewassen 

en komt het onzichtbaar in onze samenleving terecht.

Ook drugsgebruik en de overlast ervan neemt 

sterk toe. Onder andere door opkomst van de 

 zogenaamde designerdrugs (zoals 3-MMC). 

 Pilletjes en poeders zijn vaak van slechte kwaliteit 

en makkelijk te verkrijgen. Vooral jongeren worden 

ziek en sterven er zelfs aan. Dit is onacceptabel en 

 moeten we hard aanpakken.

De digitale criminaliteit neemt enorm en snel 

toe. Elk jaar worden Apeldoornse inwoners en 

 organisaties getroffen door Whatsapp-fraude, 

 phishing, hacking en identiteitsfraude. Om het tij te 

keren moeten we hard ingrijpen. Halfslachtig werkt 

niet. We gaan dan ook jaarlijks een fors bedrag 

vrijmaken in de begroting om aan criminaliteits-

bestrijding te doen. En dit houden we vol.

We hebben veel vakantieparken in en rondom 

Apeldoorn. Veel daarvan zijn in orde daar en zijn 

heel blij mee. Maar helaas gebeuren er ook  zaken 

die onwenselijk zijn. Het gaat dan om  illegale 

 bewoning of zaken in criminele sfeer. Ook dat is 

onacceptabel en deze vakantieparken houden 

onze  volle aandacht.

We investeren ook in goede voorlichting voor 

 inwoners en ondernemers, zodat ze weten wat 

ze kunnen doen ter voorkoming van alle vormen 

van criminaliteit en waar ze, eventueel anoniem, 

snel en makkelijk aangifte kunnen doen.

Veiligheid speelt ook een belangrijke rol op straat 

in de wijken, buurten en dorpen. Goede kans dat je 

zelf ervaart dat er veel te hard in jouw buurt gereden 

wordt. We zorgen ervoor dat een 30-kilometer-weg 

ook zo ingericht is. Anders is het een wassen neus. 

Als Apeldoornse VVD maken we verkeerssituaties in 

onze gemeente weer veilig voor voetganger, fiets en 

auto en zorgen we voor een soepele doorstroming. 

Zo komen we veilig en op tijd aan bij ons werk, op 

school of bij familie. 

Ook de openbare ruimte moet op orde zijn.  Fietspaden 

en parken moeten goed verlicht zijn en routes van en 

naar school moeten veilig zijn voor onze kinderen. 

Alle maatregelen die we nemen moeten een  positieve 

uitwerking hebben op onze fysieke veiligheid, ons 

veiligheidsgevoel en de sociale veiligheid. Jong en oud 

moet zich in Apeldoorn veilig voelen. Overal en altijd! 

Speerpunten:
1. De politie en buitengewoon opsporings-

ambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat, 

in  wijken, dorpen en buitengebied. Daarbij zijn 

ze goed uitgerust en opgeleid.

2. Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de 

buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen 

voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente 

blijft de oprichting van WhatsApp-groepen en 

buurtpreventieverenigingen stimuleren.

3. Wij willen dat de politie altijd ingrijpt als mensen 

de regels overtreden of overlast veroorzaken. 

Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt 

en overlastgevers zetten we sneller uit huis. Over-

lastgevers worden permanent op de huid gezeten 

en gecontroleerd. Daarbij zetten we in op patse-

raanpak uit Rotterdam, waarbij jonge criminelen 

worden gedwongen hun dure kleding, horloges 

en scooters in te leveren. Wanneer de politie in-

grijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het 

lokaal gezag. Daar waar we als gemeente kunnen 

helpen, doen we dat.

4. Crimineel geld mag de bovenwereld niet berei-

ken. De gemeente is scherp op ondermijning en 

witwaspraktijken. We weigeren een vergunning 

of trekken deze in als deze misbruikt worden 

voor het faciliteren van criminele activiteiten.

5. Zwaardere criminaliteit bevindt zich ook in 

Apeldoorn. Dit moeten we direct gaan terug-

dringen. Wij steunen de burgemeester, de politie 

en het OM in een zeer sterke inzet hierop met 

middelen en capaciteit. 

6. Digitale criminaliteit voorkomen en terug-

dringen moet je aan de voorkant regelen. 

 Goede  opleidingen, bewustwording en inno-

vaties zijn daarom nodig. In het Centrum voor 

 Veiligheid en  Digitalisering in Apeldoorn zien wij 

een  nationaal instituut met internationale  impact. 

Wij vinden dat de gemeente Apeldoorn de 

komende jaren als partner hierin een maximale 

actieve bijdrage moet leveren.

7. We willen gebruikmaken van technologieën 

als cameratoezicht, bodycams en slimme straat-

verlichting om de veiligheid van onze inwoners, 

ondernemers en hulpdiensten in de gemeente 

te vergroten.

8. In Apeldoorn moet iedereen zichzelf kunnen zijn. 

Daarom pakken we discriminatie en geweld kei-

hard aan en zorgen we ervoor dat het doen van 

aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

9. Het oplossen van ernstige verkeersonveilige situ-

aties laten we niet afhangen van de gemeentelijke 

onderhouds- en investeringsagenda, maar pak-

ken we met spoed aan. Meldingen van inwoners 

en ondernemers worden met hen besproken en 

zo snel mogelijk opgepakt.

10. We gaan serieus om met opmerkingen 

en  verzoeken van inwoners en bedrijven 

op  veiligheidsgebied en melden al dan niet 

 genomen acties aan hen terug.
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DNA van 
Apeldoorn 
Apeldoorn is een geweldige gemeente met een perfec-

te ligging in Nederland. Begonnen als  Appoldro in 792 

n.Chr. en door de eeuwen heen diverse keren een enor-

me groeispurt gemaakt. Zoals in de jaren 1960-1970 

toen de vestiging van Rijksdiensten begon. Apeldoorn 

is inmiddels de 11e gemeente van Nederland en staat 

aan de vooravond van de volgende schaalsprong. Van 

dorp naar stad zou je kunnen zeggen. Apeldoorn wordt 

volwassen. Wat goed is moet blijven, wat moderner en 

beter kan, gaan we realiseren. Apeldoorn is goed, wordt 

beter. Zo is het DNA van Apeldoorn iets waar velen zich 

fijn bij voelen: groen, koninklijk, gemoedelijk, ruim op-

gezet en sociaal. Je voelt je er thuis. Wij zijn er gelukkig! 

Maar we willen ook vooruit. We willen met de tijd mee-

gaan. Apeldoorn staat echter niet alleen. We nemen 

verantwoordelijkheid als grootste gemeente van de 

Stedendriehoek en Veluwe om de regio’s sterker te ma-

ken. Voor een goed functionerende samenleving gaat 

de VVD Apeldoorn zich keihard inzetten de komende 

jaren. En daarom noemen we naast de vier speerpun-

ten er nog een paar die je zou kunnen samenvatten als 

kwaliteit van zorg, leven en besturen.

Kwaliteit van zorg
Apeldoorn is een sociale gemeente waarvan de zorg 

goed op orde is. Maar de kosten van het sociale 

 domein beslaan zo’n 50% van onze begroting: €300 

miljoen geven we er jaarlijks aan uit. Dit kan zo niet 

 langer. De zorg blijft kwalitatief op orde, maar de kos-

ten per inwoner gaan we naar beneden brengen zodat 

andere zaken als veiligheid en onderwijs ook betaald 

kunnen worden. Wanneer zorg nodig is, dan moet het 

snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Efficiënt 

en effectief. We zorgen voor nabijheid van zorg via 

wijkteams, wijkagenten, enzovoort. Het moet mogelijk 

zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krij-

gen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijk-

teams spelen hierin een cruciale rol. Wanneer hulp wel 

nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plak-

ken niet onnodig stickers en maken het niet zwaarder 

dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die 

hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last meedra-

gen. Het voorkomen van hulp door preventie is erg 

belangrijk. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp 

moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen 

proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. 

Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en sportclubs 

hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we 

in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief 

mogelijk wordt. Het kan niet zo zijn dat een gezin te 

maken heeft met heel veel verschillende hulpverleners. 

Wij zijn voor één aanspreekpunt per gezin.

Kwaliteit van leven en leefomgeving
Wat we doen in Apeldoorn, doen we met oog voor 

kwaliteit. De Apeldoornse groei in woningen en bedrij-

venterreinen gaat hand in hand met kwaliteitsverbe-

tering. In bouw, in uitstraling, in vergroening en natuur, 

in de openbare ruimte, in zorg en sociale structuren. 

Kortom, kwaliteit van ons leven en onze leefomgeving 

is uitgangspunt in alles wat we ontwikkelen. Mee kun-

nen doen is ook kwaliteit van leven. Wie naar vermo-

gen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. 

Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. 

Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het 

belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de 

samenleving. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende 

ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht 

worden op onderdelen te werken aan inburgering en 

integratie. De Nederlandse taal spreken is cruciaal 

voor het vinden van een baan en om goed te kunnen 

functioneren in onze samenleving. We zorgen voor be-

taalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren 

en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten 

we van iedereen maximale inspanning om de Neder-

landse taal te leren. Wanneer iemand niet voldoende 

Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen 

boetes volgen of korten we de uitkering.

Kwaliteit van besturen
En tot slot de bestuurscultuur. Die is zoals onze wet-

houder en fractie dat de laatste jaren hebben laten 

zien: keihard werken, open, betrouwbaar, duidelijk, 

ambitieus, met humor en heel dicht bij inwoners, 

organisaties en ondernemers!
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Doe je mee?
Stem VVD!

apeldoorn.vvd.nl 

vvd@apeldoorn.nl

 VVD Apeldoorn 

 @VVDApeldoorn 

 apeldoornsevvd

 VVD Apeldoorn 


