
 

 

 

 

 

 

 

VVD 2020 voorbij: Smart Politics 
ook regionaal en lokaal sterk, betrouwbaar en stabiel 

 

“De VVD wil de Achterhoek en haar steden en dorpen de ruimte 

geven om door te ontwikkelen, om klaar te zijn voor de 

toekomstige veranderingen en een veilige samenleving te bieden, 

waarin elke Achterhoeker zich zijn of haar talenten kan ontwikkelen 

en ontplooien. In dit programma wordt aangegeven wat de VVD de 

komende jaren willen bereiken in de Achterhoek.” 
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INLEIDING 
 

De VVD is vernieuwd en verjongd. Vanuit de pas begin 2017 gevormde lokale netwerken 

wordt over de gemeentegrenzen samengewerkt en hebben leden en liberale 

sympathisanten meer invloed op de toekomst van de eigen streek en de eigen buurt. Lokaal 

waar het kan, maar regionaal waar dat beter is. Het netwerk VVD Achterhoek laat zien dat 

een sterke landelijke partij ook lokaal bijdraagt aan een inclusieve samenleving waar 

eenieder op eigen wijze kan deelnemen en bijdragen.  

Na de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer bleek dat de VVD niet alleen landelijk,. 

maar ook in de Achterhoek, van alle deelnemende partijen de meeste stemmen heeft 

verkregen. Daar zijn de VVD’ers in de Achterhoek trots op. Ook lokaal hebben we goede 

mensen net als goede ideeën, die in de gemeente kunnen bijdragen aan een veilige en 

welvarende streek. De VVD doet er alles aan om de Achterhoek als regio veilig en 

welvarend te houden. Duurzaamheid en goede zorg zijn voor de VVD de thema’s van 

vandaag, die we bekijken vanuit liberale uitgangspunten zoals zelfstandigheid, eigen kracht 

en creatief ondernemerschap. Daarvoor is regionale daadkracht broodnodig, zowel voor 

aanpak van landelijke, provinciale, regionale als lokale problematiek. Ondanks het feit dat 

het team van Mark Rutte tijdens de economische crisis vaak moeilijke beslissingen moest 

nemen om ons land klaar te maken voor een nieuwe periode van economisch succes en 

welvaart, werd de VVD weer de grootste partij. De VVD is dat vertrouwen waard. Zoals bij 

een grote landelijke partij verwacht mag worden, werken de VVD-ers op landelijk en 

provinciaal niveau goed samen met de VVD gemeenteraadsleden in de Achterhoek. De 

VVD verdient het om ook tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen weer gewoon de 

grootste te worden.  

Om als regio daadkrachtiger te kunnen worden richting de landelijke politiek hecht de VVD 

er waarde aan om regionaal breed op te trekken. Regionale onderwerpen kunnen alleen 

worden aangepakt wanneer alle neuzen dezelfde richting in wijzen. Daarom heeft VVD 

Achterhoek ervoor gekozen om gezamenlijk met de leden uit Berkelland, Doetinchem, Oost 

Gelre en Oude IJsselstreek hun verkiezingsprogramma’s te schrijven. Net als landelijk, Ook 

in de Achterhoek kan men met de VVD ook in de Achterhoek rekenen op een verstandige 

politiek, die er op is gericht om de gemeentelijke boekhouding op orde te houden. De VVD 

wil de Achterhoek en haar steden en dorpen de ruimte geven om door te ontwikkelen, om zo 

klaar te zijn voor de toekomstige veranderingen en een veilige samenleving te bieden, 

waarin elke Achterhoeker zich op basis van zijn of haar talenten kan ontwikkelen en 

ontplooien. In dit programma wordt aangegeven wat wij de komende jaren willen bereiken, 

zowel voor de hele Achterhoek, als voor inwoners van de afzonderlijke gemeentes en hun 

kernen in de Achterhoek. 
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De Achterhoeker wil leven in een omgeving… 

• waar je je veilig kan voelen. 
Veiligheid en de geruststellende gedachte, dat er een efficiënte en effectieve politiezorg 

wordt geboden, is daarvoor een voorwaarde. De hulpdiensten dienen 24 uur per dag 

beschikbaar te zijn en op tijd te zijn als je ze nodig hebt. Op dit moment kan daar helaas niet 

van worden gesproken en is er teveel ruimte voor criminelen om hun werkterrein naar onze 

regio te verleggen. Die ontwikkeling moet dringend worden gekeerd. De VVD vindt het 

normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al helemaal uit den 

boze. Hufters die het verpesten moeten hard worden aangepakt. Hulpverleners en anderen 

die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 

 

 

Wij willen dat de burgemeester en de politieleiding zorg dragen dat de politie alle nodige 

instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De 

burgemeester dient actief gebruik te maken van al zijn bevoegdheden en alle mogelijkheden 

die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en de overlast te 

bestrijden, ten volle te benutten. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel 

mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken. 

De politie moet meer zichtbaar zijn op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen 

daar iets extra’s aan toe. Brandweervrijwilligers verdienen waardering en faciliteiten om hun 

inzet mogelijk te maken, zodat diegenen die als brandweerman/vrouw willen dienen, dat ook 

kunnen. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 

faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente moet actief gebruik maken van de 

mogelijkheden die de wet hiervoor geeft. 

 

 In Berkelland wil de VVD de hangjongeren aanpakken die voor problemen 

zorgen in de wijk 

 

• waar je kunt genieten van de natuur, en duurzaamheid in het 
teken staat van ondernemen. 

 

Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen heel goed hand in 

hand gaan. De landschappelijke schoonheid van ons coulisselandschap en de bossen en 

andere natuurgebieden in de Achterhoek zijn een waardevol bezit. Ook in economische zin. 

 

 

 

“De VVD meent dat er een eind moet komen aan de uitholling van de 

politie in landelijke gebieden zoals de Achterhoek en zal zich blijven 

inzetten voor voldoende blauw op straat, juist in de Achterhoek.” 
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“De VVD wil ruim baan geven aan bedrijven, waarbij zoveel mogelijk 

ook oog is voor een circulaire economie.”  

 

 

 

“De VVD streeft naar een goede wegverbinding vanuit Arnhem-

Nijmegen en het Duitse achterland en modernisering van het 

openbaar vervoer. 

 

 

 

De VVD gelooft in de in de kracht van onze streek en onze mooie natuur. We moeten ons 

inspannen om de schoonheid van ons landschap te behouden, mede vanuit toeristisch 

economisch perspectief. Een verdere uitbouw van het toerisme en recreatie stimuleren 

levert schone bedrijvigheid en nieuwe banen op.  

 

Agrarische bedrijven en landbouwgrond maken deel uit van ons landschap. Wij vinden 

dat de agrarische sector zich moeten kunnen blijven ontwikkelen en we hiervoor ruimte 

moeten bieden. Ook voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, 

natuurbeheer of andere bedrijvigheid. 

De VVD vindt het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat 

doen wij in het belang van elke Achterhoeker, jong en oud. Duurzaamheid en het 

bevorderen van een circulaire economie biedt ook in onze regio een kans voor economische 

ontwikkeling. De gemeente moet dit stimuleren door het aantal regels te verminderen en in 

te zetten op het eenvoudiger maken van procedures. Door daar goed op in te spelen kunnen 

bedrijven ook helpen natuur en milieu te beschermen.  

Projecten rondom windmolens, zonneparken en andere vergelijkbare projecten moeten 

mogelijk zijn, We stellen hierbij als voorwaarde dat dergelijke projecten geen belemmering 

vormen voor de landbouw en het coulisselandschap niet aantasten. De projecten dienen in 

verhouding te staan met het landschap en zich financieel zelf moeten kunnen bedruipen. De 

VVD gelooft niet dat subsidies ervoor zorgen dat duurzame initiatieven sneller tot stand 

komen, maar is wel voor duurzaamheidsleningen, die kunnen worden verstrekt aan 

inwoners of ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. 

 

 De VVD wil ruimte voor ontwikkeling blijven bieden aan de landbouw 

 

• waar bereikbaarheid vanzelfsprekend is. 
De bereikbaarheid van de Achterhoek is van essentieel belang. De VVD heeft het dan zowel 

over het verkeer en het openbaar vervoer, als over de digitale bereikbaarheid. Mobiliteit is 

een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven, maar ook erg belangrijk de uitwisseling van 

studenten met andere regio’s en het bedrijfsleven. Dat laatste moet volgens ons één van de 

aandachtspunten zijn. Hoe meer jonge mensen ervaren dat de Achterhoek "smart industry” 

combineert met goede voorzieningen en een groen leefklimaat, des te beter wordt onze 

toekomst. 
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“Op korte termijn moet de VVD inzetten op verbetering de kwalitatieve 

woonbehoefte van de Achterhoekers, met name gericht op voldoende 

aanbod voor zowel jongeren als ouderen. 

 

 

 

 

 

Daarom heeft de VVD zich altijd sterk gemaakt voor een verbetering van de N18, goede 

dwarsverbindingen naar de A1 en robuuste spoorverbindingen in de regio. Daar worden nu 

met dank aan landelijke en provinciale VVD gelukkig resultaten geboekt. Het is eveneens 

belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de 

auto, maar een aanvulling. De VVD is tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in 

plaats van passagiers. Daarom is terughoudendheid geboden bij het subsidiëren van het 

openbaar vervoer en staan we open voor innovatieve en kostenefficiënte alternatieven, 

zoals dorpsauto’s. 

Daarbij wil de VVD ruimte geven aan innovatieve mobiliteitsvormen. Elektrische auto’s zijn 

een goede, zuinige manier om je te verplaatsen, en dat geldt bij uitstek voor de 

plattelandsregio die wij zijn. De gemeente werkt daarom actief en welwillend mee aan de 

plaatsing van voldoende oplaadpunten, bijvoorbeeld door planologische belemmeringen 

weg te nemen en procedures te versnellen. 

De VVD vindt dat de regio Achterhoek een proeftuin moet worden voor zelfrijdende auto’s.  

De VVD wil dat er een fietssnelweg gerealiseerd wordt tussen Doetinchem en Enschede. In 

Berkelland willen we naast de fietssnelweg die er nu ligt tussen Neede en Groenlo dat deze 

ook gerealiseerd wordt tussen Neede en Ruurlo om zo de gemeente ook per fiets optimaal 

te ontsluiten.  

Digitale bereikbaarheid is belangrijk en maakt de afstanden binnen de Achterhoek, maar ook 

naar andere regio’s, universiteiten en hogescholen en werkgelegenheid in de Randstad en 

andere centra beduidend kleiner. 

 

 

 Wij willen in Berkelland fietssnelwegen realiseren 

 

 

 De Achterhoek moet een proeftuin worden voor zelfrijdende auto’s  

 

• waar het goed wonen en toeven is. 
De komende tijd zullen alle gemeenten bij het opstellen van hun omgevingsplan een visie 

moeten ontwikkelen op de ruimtelijke invulling van de Achterhoek en de kernen. Dat is bij 

uitstek een gelegenheid om na te denken over het wonen, werken en leven in onze regio. 
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“De VVD wil iedereen maximaal stimuleren iedereen de mogelijkheid 

bieden om de eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en 

daarbij de beperkingen zoveel mogelijk helpen te compenseren. 

Iemand die werkloos aan de kant zit betekent dat diens talenten en 

bijdragen aan het gezamenlijk welzijn worden verspild.” 

 

 

 

 

Tussen de provincie Gelderland en de gemeenten in de Achterhoek zijn afspraken gemaakt 

over het maximaal aantal te bouwen woningen in de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd 

in de regionale woonvisie. Hierdoor is het bouwen van nieuwe woningen beperkt. Dit zorgt 

ervoor er geen overschot ontstaat op de woningmarkt. Dit mag echter niet een keurslijf zijn; 

we willen ruimte behouden om woningen te realiseren. Bijvoorbeeld voor jongeren die geen 

passende woning kunnen vinden. Senioren die zich gedwongen voelen in een veel te grote 

woning te blijven wonen en leegstand en verval in stand wordt gehouden door planologische 

belemmeringen. Als er marktbehoefte is, bijvoorbeeld door de groei van de bedrijvigheid, 

moeten de bestaande beperkingen voor woningbouw worden heroverwogen Er moet een 

goede balans zijn tussen vraag en aanbod.  

In Berkelland zien we mogelijkheden om bijvoorbeeld tinyhouses in te zetten om tijdelijke 

vraag van woningen op te vangen.  Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geeft de 

VVD ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. 

 

Berkelland heeft veel eigen woningbezitters. Deze woningen moeten kwalitatief klaar zijn 

voor te toekomst: levensloopbestendig en duurzaam. Om inwoners hiermee te ondersteunen 

zal samen met marktpartijen naar creatieve oplossingen gezocht moeten worden.  

 

Door het langer thuis blijven wonen is woningsplitsing een van de middelen om mantelzorg 

uit te voeren en ten behoeve van de leefbaarheid van het buitengebied.  

 

 

 De VVD wil dat woningen in Berkelland kwalitatief klaar zijn voor de toekomst 

 

 

De Achterhoeker wil  
• werken voor de eigen welvaart. 

Betaald werk is van groot belang, zowel voor de individuele mens als voor de samenleving. 

Met werken wordt geld verdiend om een goed leven te leiden. Werk zorgt voor contact met 

andere mensen, leidt tot zelfstandigheid en een groei van het gevoel van eigenwaarde. Wie 

werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van de samenleving. 

 

 

 

 

 

 



VVD 2020 voorbij: Smart politics          Pagina 6 van 9 

  

 

 

“De VVD vindt dat de gemeente gebruik moet maken van zogeheten 

mantelzorgwaardering om een financiële tegemoetkoming te geven 

en draagt bij aan het realiseren van een steunpunt.” 

 

 

De VVD vindt het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom faciliteert de gemeente de 

vestiging van nieuwe bedrijven en ontwikkeling van bestaande bedrijven door planologisch 

voldoende ruimte ter beschikking te stellen, zorg te dragen voor het behoud van 

voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en gezondheidszorg, de fysieke en 

digitale bereikbaarheid te maximaliseren en door het wegnemen van bureaucratische 

belemmeringen. 

 

Een middel om de vestiging van nieuwe bedrijven aantrekkelijk te maken is het verlagen van 

de grondprijs. Dit levert meer op dan braakliggende grond.  

 

De gemeente moet zoveel mogelijk opdrachten aan ondernemers uit de Achterhoek te 

verstrekken of bij aanbestedingen de inzet van lokale bedrijven en inwoners deel te laten 

maken van het programma van eisen. 

De gemeente heeft de taak om te zorgen dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk 

arbeidsongeschikt zijn of vanwege een andere omstandigheid een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben, moeten de gelegenheid krijgen aan het werk te gaan. We stimuleren 

altijd dat mensen kunnen werken. Lukt dat niet dan zorgt de gemeente voor een passend 

vangnet. Mensen die tijdelijk of door een beperking echt niet kunnen werken, die verdienen 

een vangnet in de vorm van een uitkering. Bij werkloosheid dient er een tijdelijk steuntje in 

de rug te zijn om snel weer aan de slag te komen.  

De VVD vindt dat we voor het ontvangen van een bijstandsuitkering ook een tegenprestatie 

mogen verwachten. Wie een bijstandsuitkering krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of 

geen tegenprestatie verricht, verdient een sanctie. 

Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 

naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is 

dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren en de zogenaamde 

“armoedeval”  veroorzaken, krijgen niet de steun van de VVD en moeten verdwijnen. 

 

 De VVD wil betaald werk stimuleren 

 

• zelfstandig functioneren, met zorg als het nodig is. 
 

De VVD vindt dat iedereen goede zorg verdient. Als je gezondheid je in de steek laat moet je 

erop kunnen vertrouwen dat we elkaar helpen. We vinden het normaal dat familie, buren en 

vrijwilligers dat als eerste doen. Als er een noodzaak is om verdergaande hulp te 

verstrekken, staan professionele medewerkers klaar om die ondersteuning aanvullend te 

geven aan diegenen die dat behoeven. 
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De VVD wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven, een eigen leefomgeving en met de ondersteuning die 

ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij de 

mensen aanbiedt. De VVD ondersteunt ook daarom initiatieven voor zorg op kleine schaal. 

De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor 

iedereen goed te begrijpen en daarom vinden de wij het van belang dat de gemeente de 

mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. 

Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 

mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 

mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. De VVD vindt dat de gemeente 

gebruik moet maken van zogeheten mantelzorgwaardering om een financiële 

tegemoetkoming te geven en draagt bij aan het realiseren van een steunpunt. De gemeente 

zorgt, door vergaande professionalisering van de inkoop van zorg en samenwerking met 

andere Achterhoekse gemeenten waar dat mogelijk is, voor een scherp inkoopbeleid, 

waardoor de verstrekte zorg effectief en kostenefficiënt kan worden geleverd. De VVD vindt 

het eerlijk dat je eigen bijdrage betaald aan de door de gemeente verstrekte zorg passend 

naar rato van het inkomen.  

De VVD stelt zich op het standpunt dat de kosten die binnen het totaal van de gemeentelijke 

taken op het gebied van zorg worden gemaakt maximaal hetgeen is dat op dit gebied van 

rijkswege en uit de eigen bijdragen wordt ontvangen. Op het moment dat het budget dat zo 

ontstaat dreigt te worden overschreden dient de gemeente op tijd het beleid aan te passen, 

zodat voldoende zorg beschikbaar blijft    

Voorlichting over het voorkomen van gezondheidsrisico’s, andere op preventie gerichte 

maatregelen en stimulering van sportbeoefening zijn een vast onderdeel van het 

gemeentelijk beleid. We willen voor problemen die we signaleren in de samenleving de 

verbinding leggen tussen verenigingen en gemeente om zo tot creatieve oplossingen te 

komen en daar hebben we ook geld voor over. De VVD staat ervoor om voorzieningen op 

het gebied van onderwijs, sport en cultuur en gezondheidszorg in de Achterhoek zoveel 

mogelijk te behouden en zo dicht mogelijk bij de inwoners beschikbaar te maken. 

 

 De VVD wil dat de gemeente inzet op gezondheidspreventie 

 

• een betrouwbare overheid, die samenwerkt over 
gemeentegrenzen heen en vertrouwen schenkt aan 
initiatieven van de burger 

 

De Achterhoek verdient politici die benaderbaar zijn, luisteren, en problemen helpen 

oplossen. De VVD zet in op een betrouwbaar en transparant huishoudboekje bij de 

gemeente en aanverwante organisaties. Daarnaast moet de burger alle kansen krijgen eigen 
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“Wij willen geen gemeenteraadsleden en wethouders die oog en oor 

hebben voor  de belangen van de eigen achterban en dit een heldere 

plek geven in de samenwerking.” 

 

 

 

“Wat we lokaal, liefst in samenwerking met de inwoners, kunnen doen 

willen we lokaal blijven doen, wat beter in groter verband kan, doen 

we met een zo groot mogelijk deel van de Achterhoekse gemeenten.” 

 

 

initiatieven uit te rollen. De gemeente moet faciliterend zijn voor ondernemers, inwoners en 

bedrijven. 

 

In Berkelland dienen de uitgaven niet groter te zijn dan de inkomsten. Geld dat we teveel 

gevraagd hebben van onze inwoners en bedrijven dienen terug te vloeien naar deze groep 

en niet gebruikt te worden om reserves op te bouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

De VVD gelooft in de kracht van ondernemers, inwoners en bedrijven. Wij willen de burger 

nooit voor de voeten lopen en regelgeving waar kan flexibeler inrichten. We geloven in de 

kracht van de samenleving en dat zij over sommige problemen meer kennis hebben dan de 

gemeenteraden zelf. Daarom doet de VVD er alles aan om initiatieven vanuit de 

samenleving om mee te denken over onze toekomst ruim baan te geven. 

De gemeenteraadsleden van de VVD hebben vooral oog voor het welzijn en een gezonde 

toekomst van uw wijk, uw dorp, uw stad én uw gemeente. VVD-kiezers mogen verwachten 

dat er realistisch wordt nagedacht over financiële mogelijkheden. Wat ons betreft wordt er 

niet meer geld uitgegeven dan er is. VVD hanteert het principe dat nu eenmaal niet alles 

kan, en zeker niet alles tegelijk. Samenwerking kan soms uitkomst bieden. Samenwerking 

tussen de Achterhoekse gemeenten bestaat al, maar wordt steeds belangrijker.  

De VVD wil dat de lasten voor onze inwoners en bedrijven zo laag mogelijk zijn 

 

 

  

  


