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Cultuur 
Cultuur verbindt de Apeldoornse samenleving. We hebben grote en belangrijke verenigingen zoals 
Oud Apeldoorn. Veel vrijwilligers in onze gemeente zetten zich in om ons erfgoed te behouden, met 
de jeugd op avontuur te gaan bij de Scouting of een belangrijke volleybalwedstrijd te fluiten.    

In Apeldoorn hebben we een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. Of het nu 
gaat om onze culturele instellingen zoals Orpheus, CODA en Gigant, het Zwitsal-terrein of historisch 
erfgoed zoals Paleis het Loo of ‘onze stoomtrein’. Allemaal zaken waar we trots op zijn en waarmee 
we veel bezoekers aantrekken.  

Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. De culturele voorzieningen in Apeldoorn worden optimaal 
ingezet voor onze stad. Er is volop ruimte om leuke evenementen te organiseren en er zijn culturele 
voorzieningen voor alle leeftijden. Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod 
van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers 
ook zelf zorgen voor een deel van de inkomsten. 

Culturele voorzieningen, waar ook bibliotheken en buurthuizen bij horen, zijn even belangrijk voor de 
stad als de dorpen. Wij maken ons daarom sterk voor het behoud van voorzieningen in de hele ge-
meente. We vinden belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te lezen.  

Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Het Erfgoedfonds draagt bij 
aan het versterken van de cultuurhistorische waarde van Apeldoorn. Wij ondersteunen daarom de 
verdere ontwikkeling van Paleis het Loo als museum en als locatie voor kleinschalige evenementen. 
Dat is goed voor inwoners, bezoekers en onze ondernemers. Ook zijn wij voorstanders van een 
verdere verruiming van de opening van het kroondomein het Loo. 
 

Dorpen en buitengebied 
Vitaliteit van onze prachtige dorpen en het wonderschone buitengebied is cruciaal voor welvaart en 
welzijn van hun bewoners en ondernemers. Ieder dorp in de gemeente Apeldoorn heeft daarbij haar 
eigen uitdagingen. In sommige dorpen gaat het om verkeer, in andere dorpen om overlast van 
arbeidsmigranten of het sluiten van een bibliotheek. De VVD wil een passende aanpak in elk dorp. Als 
er vitaliteitsagenda’s zijn worden die ook werkelijk uitgevoerd. Waar ze niet zijn maken we ze. We 
zetten hier in op de 3 V’s: Vitaliteit, Voorzieningen en Veiligheid! 

 
Duurzaam Apeldoorn 
De VVD staat voor een duurzaam Apeldoorn, waarin de rode draad is dat iedereen daaraan kan 
meedoen. Dat bereiken we door betaalbaarheid en haalbaarheid centraal te stellen. We zetten in op 
maatregelen die kosteneffectief zijn, zoals de installatie van hybride systemen om onze woningen en 
gebouwen te verwarmen. In 2030 heeft 50% van onze gebouwen een warmtepomp. We gaan ervoor 
dat onze woonlasten niet stijgen t.g.v. verduurzamingsmaatregelen. Hierbij zorgen we er ook voor 
dat onze maatregelen energiearmoede voorkomen. 
 
Daarnaast hanteren we als principe dat de vervuiler betaalt, bijvoorbeeld bij onze afvalinzameling. 
Deze maken we zoveel mogelijk variabel: als je meer restafval hebt betaal je meer. We stimuleren 
zoveel mogelijk ‘oplossingsvrij’, gericht op het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruik van 
grondstoffen.  
 
Het Energiepunt in Apeldoorn werkt goed. Hierbij verstevigen we ook onze inzet op besparingen: dat 
is de meest efficiënte oplossing. In 2026 worden al onze Apeldoornse gemeentelijke projecten 100% 
energieneutraal gerealiseerd. De VVD wil belemmeringen wegnemen die verduurzaming in de weg 
staan. Het moet makkelijker worden om maatregelen te nemen en je erin te verdiepen. Daarbij hoort 



 
bijvoorbeeld een verdere verruiming van de mogelijkheden om monumentale woningen te 
verduurzamen met zonnepanelen en dubbel glas. 
 
Voor windmolens streven we naar plaatsing langs de A1 en A50, ook op de Veluwe. Voor het 
stimuleren van duurzaam transport versnellen we de installatie van laadpalen en faciliteren we twee 
nieuwe waterstoftankstations in Apeldoorn in 2024. 
 
De beekdalen en ‘groene mal’-aders worden verder versterkt. We stimuleren beleefbare natuur met 
oog voor de recreatieve mogelijkheden en onze ondernemers.  Uitkopen van agrarische bedrijven die 
willen stoppen om stikstof te reduceren ten behoeve van mobiliteit en andere projecten is geen 
taboe.  

 
Banen en economie 
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van Apeldoorn. Als het goed gaat met de lokale 
ondernemers, dan gaat het goed met Apeldoorn. 101.000 banen in Apeldoorn: daar zijn wij trots op.  
Maar de coronacrisis heeft onze Apeldoornse bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben 
een moeilijke tijd achter de rug. we moeten de economie dus juist blijven stimuleren. Daarom willen 
wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende 
economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.  
 
Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een 
gezonde lokale economie en meer banen. De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale 
ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. Er is sprake van een uitnodigend 
evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt 
als er iets misgaat.   
Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan 
vermeld.  Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het 
beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag.  Tijdens het terrasseizoen 
maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor 
afstemming met hun directe omgeving.  Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast 
streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door 
algemene regels of een meldingsplicht. Waar de stad bruist en bezoekers van buiten aantrekt Onze 
lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke stad en dorpen.  
 

Maatschappelijke Ontwikkeling (zorg) 
Iedereen verdient goede zorg. Jong of oud, rijk of arm, gezond of ziek. Wij willen dat iedere 
Apeldoorner kan rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Nu en in de toekomst. Wij willen onze 
zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar voor iedereen hebben. Daarom richten wij ons 
op de doorgeschoten marktwerking en bureaucratie. Concurrentie is geen doel op zich maar het 
verbeteren van de zorg en betaalbaarheid wel. 
 
Corona heeft ons veel geleerd. Wij willen beter voorbereid zijn op een volgende crisis. Waarbij 
vaccinaties een cruciaal onderdeel zijn van onze volksgezondheid. De allerjongsten van Apeldoorn 
moeten veilig naar de kinderopvang kunnen en niet bang zijn voor besmetting. Kinderopvangcentra 
mogen ongevaccineerde kinderen weigeren als deze wel ingeënt kunnen worden maar weigerende 
ouders hebben.  
 
Als ouders en kinderen een probleem hebben, dan kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Dat is voor 
veel mensen een forse stap. Daarom willen we dat het gezin niet steeds met verschillende gezichten 
te maken krijgt. Wij willen één hulpverlener, met wie de ouders en kinderen een vertrouwensband 
kunnen opbouwen. Een hulpverlener die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. 



 
Doelgericht en betrokken, zonder onnodige rompslomp. Niet ieder kind hoeft gediagnostiseerd te 
worden. Drukke kinderen, rustige kinderen, kinderen die een eigen weg kiezen. In Apeldoorn mag 
dat zonder dat er gelijk een zorgverlener aan te pas komt. Er komt een scherpere afbakening van wat 
we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal 
opgroeien of blijkt hulp niet effectief. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. 
 
Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door sport ontmoet je bovendien andere mensen 
en leer je omgaan met winst en verlies. Daarom willen we dat onze kinderen al op jonge leeftijd gaan 
sporten: jong geleerd is oud gedaan. 
We zetten in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen 
waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen. 
 

Mobiliteit en bereikbaarheid 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, sport, bij vrienden en familie op 
bezoek of wandelen een rondje in onze buurt. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te 
veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is, je niet ergens in de file staat om de 
stad uit te komen en je te laat bent bij je afspraak. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties 
veilig zijn voor voetganger, fiets en auto. 
 
Op de ring en de toegangswegen vanaf de snelweg moet je kunnen doorrijden. In Apeldoorn kunnen 
we snel en veilig naar werk, winkels, school en familie rijden. Hierom willen wij de bouw van de 
tunnels onder het spoor op de Laan van Spitsbergen en de Laan van Erica zo snel mogelijk starten. 
Niet elke Apeldoorner werkt ook in Apeldoorn, daarom moet Apeldoorn ook in de regio en het land 
goed bereikbaar zijn via de weg en het openbaar vervoer. We zetten in op goede en snelle 
verbindingen naar het oosten en westen en naar het noorden en het zuiden maar ook internationaal, 
naar Berlijn. Met de groei van de stad is het station niet voor iedereen meer eenvoudig bereikbaar. 
Daarom willen wij, samen met de omliggende gemeenten, de mogelijkheden van een transferium in 
Apeldoorn West onderzoeken. Dit transferium moet de mogelijkheid bieden om makkelijk tussen 
trein, auto en fiets te wisselen.  
 
Om het groene karakter van Apeldoorn te behouden willen we een centrum van Apeldoorn met 
meer groen, minder auto’s en voldoende parkeergelegenheid zowel voor de fiets als de auto aan de 
rand van het centrum en verbetering van fietspaden daar waar nodig. Het is belangrijk dat het 
centrum goed bereikbaar blijft, voor zowel inwoners als bezoekers van de binnenstad. Daarom 
pleiten wij voor een uitnodigend maximaal dagtarief in onze parkeergarages en een voordelig 
avondtarief. Ook verruimen wij de openingstijden van de parkeergarages en fietsenstallingen. Zo 
wordt een avondje uit voor elke Apeldoorner én bezoeker aantrekkelijk.  
 

Onderwijs 
Op school begint de toekomst van iedere jonge Nederlander. De visie van scholen op goed onderwijs 
en de resultaten daarvan horen openbaar te zijn, zodat ouders de beste keuze voor hun kind kunnen 
maken. Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en 
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen 
ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je 
wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van 
mensen: de hele samenleving heeft er belang bij. 
 
Goed opgeleide mbo’ers zijn goud waard voor Apeldoorn. Onze bedrijven hebben veel behoefte aan 
vakmensen. Dan is het wel belangrijk om studenten ook echt op te leiden voor de banen die er zijn. 
Stages, leerwerkbanen en bedrijfsscholen moeten verder gestimuleerd worden. Het MKB dient nauw 
betrokken te zijn bij het onderwijsveld.  



 
 
Het is hoog tijd om het hoger onderwijs in Apeldoorn uit te breiden. Het Centrum voor Veiligheid en 
Digitalisering stimuleren we om nieuwe opleidingen in Apeldoorn te starten. Daarbij betrekken we 
onderwijs, overheid en ondernemers. Wij willen dat het onderwijs aansluit op wat toekomstige 
werkgevers vragen.  
Het is belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang 
tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss-and-ride-
parkeerplekken. 
 

Een sterke overheid 
De VVD wil een overheid die de ambities die de samenleving heeft kan waarmaken. Eenvoudige en 
snelle toegang tot de overheid hoort hierbij. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en 
overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen 
we wachtrijen, problemen en frustraties. 

Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. We vinden het normaal dat 
de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te 
helpen. De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun 
zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We starten met het thuisbe-
zorgen van producten, zoals paspoorten. Het Apeldoornse gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent 
openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen.  

De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie van inwo-
ners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen. Een transparante overheid vinden wij be-
langrijk. De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kun-
nen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies. 

Participatie en integratie 
De VVD vindt dat iedereen in Apeldoorn mee moet doen. Een baan is belangrijk voor sociale contac-
ten en ontwikkeling. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf 
en in de toekomst van onze samenleving. Niet iedereen kan via een baan bijdragen aan de samenle-
ving, wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Soms kun je een tijd niet 
werken, dan bieden we een springplank aan om weer aan de slag te kunnen gaan. Het verliezen van 
een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij dat je voor je uitkering een tegenprestatie le-
vert, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.  

Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, of de Nederlandse taal onvoldoende be-
heersen, kunnen als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering en 
integratie. Zo kan de gemeente mensen op weg helpen om de taal te leren. Wanneer iemand niet 
voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of korten we de uit-
kering. 

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente onder-
steunt hen niet met hulp en verleent geen opvang. Hetzelfde geldt voor organisaties die illegalen hel-
pen. 

Sport  
De kracht van het Apeldoornse sportleven zit in de vele goede verenigingen die we hebben. Dit 
moeten we koesteren. Echter willen we ook voor de individuele sporter voldoende mogelijkheden, 
zoals goede hardloop- en fietsroutes in de gemeente. Mountainbiken en paardrijden wordt veel op 
de Veluwe beoefent, onze mooie natuur is hier ideaal voor. Ook zij moeten de ruimte blijven krijgen 
om hun sport uit te oefenen.    
 



 
Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door sport ontmoet je bovendien andere mensen 
en leer je omgaan met winst en verlies. Daarom willen we dat onze kinderen al op jonge leeftijd gaan 
sporten: jong geleerd is oud gedaan.  
 

Veluwe, toerisme en recreatie 
Iedereen denkt vaak meteen aan de bossen en De Hoge Veluwe, maar er is zoveel meer in 
Apeldoorn. Wat dacht u van Paleis het Loo, de zandverstuivingen bij Kootwijk of het natuur- en 
recreatiegebied “Het Leesten” met de unieke ligging.  
Het OV en de fiets willen we zo inrichten dat deze recreatie de aandacht krijgt die het verdient. De 
kunst is om als gemeente en ondernemers samen een goed plan te maken. Samen sta je sterk, zeker 
op internationaal gebied als het gaat om promotie en marketing. Daarbij is het wel belangrijk dat we 
dit op een duurzame manier doen. Een manier waarop we de balans weten te vinden tussen 
toerisme en natuur. Geen massatoerisme, wel bezoekers aantrekken. Daar plukken we uiteindelijk 
allemaal de vruchten van: werkgelegenheid en extra voorzieningen. 


