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Van dromen naar daden 
 
Beste Deventenaar*, 
 
De gemeente Deventer is een gemeente om van te houden! Met een groen buitengebied, 
vitale dorpen en buurtschappen met een heel eigen karakter, prettige woonwijken en 
misschien wel de mooiste, historische binnenstad van het land. In Deventer krijgt iedereen 
volop kansen zich te ontwikkelen om in vrijheid en veiligheid een fijn leven te leiden. 
 
Dag in, dag uit zetten onze lokale politici zich in om onze gemeente mooier en prettiger te 
maken. Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou 
om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen. Wie kan jouw geluid het beste 
laten horen? En welke politieke partij staat het dichtst bij jouw opvattingen? 
 
Om je daarbij te helpen, presenteren wij hierbij vol trots ons verkiezingsprogramma ‘Van 
dromen naar daden’. Wij hopen dat dit programma ook jou kan overtuigen om op de VVD te 
stemmen. Het gaat best goed in de gemeente Deventer, maar we verdienen beter.  
 
De afgelopen jaren hebben wij in de oppositie gezeten, van waaruit we kritisch en constructief 
hebben meegewerkt aan een liberaler Deventer. Wij zetten als bestuurderspartij vol in op 
deelname aan de coalitie de komende periode. We willen daadkrachtig aan de slag met 
onderwerpen die veel inwoners aan het hart gaan en verstandige keuzes maken in lastige 
dossiers. Per onderwerp lees je in dit verkiezingsprogramma hoe wij dat gaan bereiken. In het 
kort staat VVD Deventer voor het volgende verhaal. 
 
Een liberaal Deventer 
De VVD is een liberale partij. We staan voor een vrij Deventer. Waar je kunt zijn wie je bent, 
je leven leidt zoals jij dat wilt. Waar iedereen volop kansen krijgt het maximale uit het leven te 
halen. Waar gelijkwaardigheid tussen alle Deventenaren een vanzelfsprekendheid is. Waar je 
verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. Dit zijn onze onwrikbare principes.  
 
Een gemeente die klaarstaat voor alle inwoners 
De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woonomgeving, die veilig, 
schoon en groen is. Met voorzieningen, zoals scholen, zorg en winkels, om de hoek. Een 
gemeente Deventer die zijn inwoners hoort en ziet, betrekt bij plannen en initiatieven omarmt. 
Een lokale overheid die uitgaat van vertrouwen, zonder naïef te zijn. 
 
Woningen bouwen met behoud van ons DNA  
De komende jaren hebben wij in Deventer zo’n 10.000 woningen nodig. Om huizen betaalbaar 
te houden, starters een kans te geven en doorstroom op gang te brengen. We zijn zuinig op 
het DNA van de stad en de dorpen. Daarom geven we voorrang aan inbreiding boven 
uitbreiding. En bouwen we bij voorkeur compacter en hoger. Alleen zo behouden we zo veel 
mogelijk groene ruimte en lossen we de woningnood op. 
 
Een bloeiende lokale economie 
We hebben het in Deventer getroffen met veel kleine, lokale ondernemers én een aantal grote 
organisaties. Beide zijn belangrijk voor de lokale werkgelegenheid. Een betaalde baan is en 
blijft de snelste weg uit armoede. Daarom bieden we alle ondernemers in Deventer zo veel 
mogelijk ruimte en stimuleren samenwerking. De gemeente zorgt voor de goede en veilige 
bereikbaarheid van Deventer. 
 
*Omwille van de leesbaarheid hebben we het in dit programma veel over ‘Deventer’ en ‘Deventenaren’. 
Hiermee bedoelen we natuurlijk alle inwoners binnen de Gemeente Deventer, ook al weten we dat veel 
mensen zich bijvoorbeeld eerder als ‘Diepenvener’ of ‘Okkenbroeker’ zouden voorstellen. 
 



4 
 

Een bruisende binnenstad 
De Deventer binnenstad heeft nagenoeg alles. Een prachtig historisch centrum, een 
aantrekkelijk winkelbestand, gezellige restaurants en cafés, culturele voorzieningen, steeds 
meer woningen en dat alles omringd door rivier en plantsoen. Toerisme is een belangrijke 
sector voor de binnenstad. We voelen de noodzaak de binnenstad verder te versterken. De 
ambitie om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen, is daarin richtinggevend. 
 
Veilig zijn en je veilig voelen 
Het is belangrijk dat iedereen in Deventer veilig is. In je eigen huis, in je eigen buurt of dorp, 
als je uitgaat of alleen naar huis fietst. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat Deventer 
niet alleen veilig is, maar ook veilig voelt. De pakkans voor daders moet omhoog: met meer 
toezicht en de inzet van camera’s. Daarnaast moet meer gedaan worden aan preventie: 
misdaad mag niet lonen en we grijpen eerder in als iemand dreigt af te glijden. 
 
Slim en duurzaam groen 
Het thema duurzaamheid biedt grote kansen voor innovatie, economische groei en een 
gezond, leefbaar Deventer. Klimaatverandering wordt een halt toegeroepen door in 2050 CO2-
neutraal te zijn. Ook onze gemeente heeft hierin een aandeel te leveren. Windturbines nabij 
woonwijken en dorpen zijn niet de oplossing. Energiebesparing biedt op korte termijn de 
meeste kansen. Wij geloven in duurzame oplossingen die passen bij de schaal en het ritme 
van ons landschap. We profileren ons als Deventer nadrukkelijk als proeftuin voor onderzoek 
naar en experimenten met schone vormen van energieopwekking.  
 
Verstandig financieel beleid en lage lokale lasten 
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt, ontstaan er vroeg of laat grote problemen. 
Dat laten we niet gebeuren. We letten daarom goed op de gemeentelijke schatkist. We houden 
de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, effectieve manier uit te 
voeren. Daarbij past ook dat we kritisch kijken naar het takenpakket van de gemeente. Als we 
geld overhouden, investeren we dat in de stad, wijken, dorpen en het buitengebied. 
 
De toekomst is nu 
We leven in buitengewoon interessante tijden. Ontwrichtende vindingen zetten zaken die 
eeuwenlang vanzelfsprekend waren op hun kop. Innovaties en digitalisering beheersen een 
steeds groter deel van ons leven. Blockchain, deeleconomie, internet-of-things, alles wordt 
‘smart’. De gemeente denkt nog voornamelijk in stenen, asfalt, euro’s en mankracht. Anno 
2022 willen we daar verandering in brengen en de gemeentelijke overheid en de Deventer 
samenleving uitdagen na te denken over de voordelen die de slimme toekomst ons biedt. 
 
Van dromen naar daden in Deventer. Dat is onze ambitie. En die kunnen we dankzij jouw stem 
en jouw vertrouwen realiseren. We hopen je daarom te inspireren en te overtuigen met ons 
programma. Mocht je meer willen weten? We horen het graag! Spreek ons aan, bezoek ons 
op deventer.vvd.nl, mail met vvdsalland@gmail.com of benader ons op social media. 
 
Namens VVD Deventer, met liberale groet, 
 
 
 
Babette Mulders Bas Donkers Roderic Rosenkamp 

Voorzitter VVD Salland Lijsttrekker VVD Deventer Programmacommissie 
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Liberale waarden 
 
De VVD is een liberale partij. Dat betekent dat wij een samenleving met zo veel mogelijk 
vrijheid voor mensen willen. Wij zitten in de politiek om dat te bereiken. Dat doen we als 
landelijke partij in Den Haag, op het provinciehuis in Zwolle en ook vanuit de raadzaal in het 
prachtige Deventer stadhuis. 
 
De keuzes die wij maken, komen voort uit onze vijf liberale kernwaarden. Die waarden zijn 
voor ons cruciaal bij de grote politieke vraagstukken. Wij staan pal voor deze liberale 
kernwaarden. Wij staan pal voor een liberaal Deventer. Een Deventer waar je vrij, 
verantwoordelijk en verdraagzaam bent, waar we gelijkwaardig zijn aan elkaar en altijd streven 
naar sociale rechtvaardigheid voor iedereen. 
 

 Vrijheid 
Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke vrijheid. Dat betekent dat je je leven mag 
leiden zoals je dat zelf wilt. Vrijheid is onmisbaar om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf 
te halen. De persoonlijke vrijheid wordt daarom alleen begrensd als je de vrijheid van een 
ander schaadt. Daarnaast moeten we rekening houden met toekomstige generaties. 
 

 Verantwoordelijkheid 
Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook de gevolgen van die keuzes zelf dragen. 
Daarom zijn vrije mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Als iemand zich niet kan 
redden, dan helpen we. Maar ook dan behouden mensen zo veel mogelijk de kans hun eigen 
keuzes te maken. Dat is namelijk een belangrijk deel van je waardigheid als mensen. 
 

 Verdraagzaamheid 
Als je zelf van vrijheid geniet, gun je die vrijheid ook aan anderen. Daarom zijn we 
verdraagzaam naar anderen, ook als we hun keuzes niet begrijpen of het er niet mee eens 
zijn. Alleen als door die keuzes grenzen worden overschreden, grijpen we in. Zo kunnen we 
plezierig samenleven. 
 

 Sociale rechtvaardigheid 
Iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de 
keuzes in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar het is 
onrechtvaardig als mensen op voorhand minder kansen krijgen. Daarom grijpen we in als dat 
dreigt te gebeuren. 
 

 Gelijkwaardigheid 
Mensen zijn niet gelijk. We zijn allemaal uniek, en dus verschillend. Mensen zijn wel 
gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke 
overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke 
positie ook is. Discriminatie is onaanvaardbaar. 

 
 Doe ook mee! 

Wij hopen je te inspireren met onze plannen en ambities voor Deventer. Lijkt het je leuk om 
mee te praten en te werken aan een mooier, sterker en liberaler Deventer? Ontmoet je graag 
ondernemende mensen met een positieve kijk op het leven? Kriebelt het om jouw dromen om 
te zetten in daden? Doe dan mee! Word lid via vvd.nl of neem contact met ons op via onze 
socials of vvdsalland@gmail.com als je meer wilt weten.   

http://www.vvd.nl/
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Fijn leven in Deventer 
 
Wonen 
Wij gunnen iedereen graag een plek in de mooiste gemeente van Nederland. Een huis is een 
thuis. Een plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk dat iedereen een betaalbare 
woning kan vinden. Liefst in de wijk of het dorp van jouw voorkeur. En passend bij je 
levensfase. Op dit moment is de woningnood in Deventer hoog. Daarom wil VVD Deventer dat 
er tenminste 10.000 woningen bijkomen. Daarbij kiezen we bij voorkeur voor compacte bouw 
binnen de bestaande contouren van de stad en dorpen. Het DNA van de stad, dorpen en 
ommelanden behouden we zo. Bouwen is het devies, maar slimmer gebruik van regels en 
technieken bieden ook interessante mogelijkheden. 
  

 Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen wordt onze prioriteit. We willen dat 
er in Deventer 10.000 nieuwe woningen komen. 

 We zijn erg zuinig op wat Deventer zo mooi en aantrekkelijk maakt. We kiezen voor zo 
veel mogelijk groen, landschapsbehoud en ruimte voor onze boeren. 

 We gaan compacter bouwen. Nieuwe woningen worden zo veel mogelijk gerealiseerd 
binnen de contouren van de stad en de dorpen. Dit betekent: inbreiding voor uitbreiding 
en hoogbouw voor laagbouw. 

 We bouwen ook om de doorstroom te bevorderen. Er zijn in Deventer voldoende 
gezinswoningen met een tuin. In veel daarvan wonen oudere echtparen of 
alleenstaanden. We zetten daarom voornamelijk in op appartementen en compacte 
woningen voor kleinere huishoudens om doorstroom mogelijk te maken. 

 We gaan ruimte bieden voor nieuwe(re) woonvormen als tiny houses, 
campuswoningen, kangoeroewoningen en hofwoningen. 

 Met het toestaan van flexwoningen en tijdelijke woonvormen voor daklozen, thuisloze 
jongeren, studenten, statushouders en beschermd wonen lossen we de ergste druk 
voor de meest kwetsbare groepen op de woningmarkt op. 

 Flexibeler mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca zijn nodig 
om dreigende leegstand tegen te gaan en ondernemers de ruimte te geven. 

 Samen met het Platform Wonen bekijken we de invoer van een woningruilbeurs tussen 
Deventenaren die binnen de gemeente willen verhuizen. 

 We onderzoeken de mogelijkheden om mensen in vitale beroepen, zoals de 
verpleegkundige, leerkracht, politieagent en jonge kenniswerkers, voorrang te geven 
in de toewijzing van een huurwoning. 

 
Leefbaarheid 
We wonen allemaal graag in een wijk of dorp waar we ons thuis voelen. Een omgeving die 
groen, schoon en veilig is. Waar je trots op bent en waaraan je ook zelf een steentje bijdraagt 
om het mooi te houden. Het is geen geheim dat het onderhoud van de openbare ruimte tekort 
schiet. Hetzelfde geldt voor toezicht en handhaving op zaken die ons woonplezier vergallen, 
zoals zwerfafval, geluidsoverlast, hondenpoep, graffiti en vandalisme. Daar is meer geld voor 
nodig. Mensen in re-integratie- en participatietrajecten kunnen we daarbij goed gebruiken. 
 

 Een fijne leefomgeving is een zaak van inwoners en gemeente samen. 
 We willen de openbare ruimte verder vergroenen: dat is niet alleen mooi, maar zorgt 

voor een koelere en klimaatbestendige omgeving. We stimuleren initiateven die dit 
aanmoedigen. 

 De VVD wil dat het niveau van onderhoud van groen en de openbare ruimte omhoog 
gaat. 

 Er is meer toezicht en handhaving op ergernissen die het woongenot verpesten, zoals 
hondenpoep, graffiti, zwerfafval, vandalisme en geluidsoverlast en de boetes hiervoor 
gaan omhoog. 
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 We brengen de verrommeling in het straatbeeld een halt toe en halen alle onnodige of 
ontsierende borden, straatmeubilair en weginrichtingen weg. 

 We maken gebruik van mensen in re-integratie- en werkgelegenheidstrajecten om de 
leefbaarheid te vergroten. 

 Goede ideeën van inwoners om hun straat, buurt of dorp prettiger te maken, mogen 
altijd rekenen op medewerking van de gemeente. 

 We participeren met de woningbouwcorporaties in het mooier, prettiger en leefbaar 
maken van wijken en dorpen. 

 Gemeente, politie, zorgverleners en corporaties trekken in een eerder stadium samen 
op in de strenge aanpak van overlastgevers. 

 Zorg- en opvanglocaties die veel overlast met zich meebrengen, zoals de opvang van 
daklozen, drugsgebruikers of ernstig verwarde personen, horen niet thuis in 
woonwijken of de binnenstad. Dergelijke locaties passen goed op het terrein van 
Brinkgreven. 

 
Een groener Deventer 
Deventer is een prachtige groene gemeente. Met stadsparken, plantsoenen, lommerrijke 
lanen, bosschages en bossen. De VVD wil niet alleen dat dit zo blijft, maar ook verder wordt 
verbeterd. Bomen en struiken houden Deventer koeler tijdens hittegolven, zorgen voor een 
betere afwatering en zijn mooi om te zien. In parken ontmoeten we elkaar, wordt er gespeeld 
en gesport en genieten we van het groen. Voldoende en goed onderhouden groen is letterlijk 
en figuurlijk van meerwaarde. Bovendien spelen bomen een cruciale rol in het verminderen 
van Co2 en helpen dus in de strijd tegen de klimaatverandering. 
 

 Het kappen van bomen doen we alleen als het echt niet anders kan. We zetten bij 
aanleg en onderhoud van wegen en wijken in op behoud van de aanwezige bomen. 

 Bij nieuwe woningbouwprojecten is een vast percentage openbaar groen verplicht. 
 Voor elke door de gemeente gekapte boom, planten we er minimaal twee terug. 
 Als kap onvermijdelijk is, worden inwoners daar tijdig en volledig over geïnformeerd. 
 De beheerplannen voor plantsoenen en parken worden geactualiseerd en daarbij 

nodigen we de omwonenden en gebruikers van deze plekken uit om mee te denken. 
 Bij de bestrijding van ziektes en plagen (eikenprocessierups) zetten we waar mogelijk 

milieuvriendelijke en ecologische methoden in. 
 Het beheer van bermen wordt vriendelijk voor plant en dier. We maaien niet in het bloei- 

en broedseizoen. 
 Elke wijk krijgt een natuurspeelbos(je) waar kinderen kunnen ravotten, hutten bouwen 

en verstoppertje spelen en spelenderwijs ervaren hoe fijn een groene omgeving is. 
 In iedere Deventer straat horen boom en groen. De gemeente stimuleert initiatieven 

vanuit bewoners om dat te bereiken. 
 

Duurzaamheid 
Iedereen is ervan doordrongen dat klimaatverandering moet worden aangepakt. De manier 
waarop energie wordt opgewekt en verbruikt verandert. Op mondiaal, Europees en nationaal 
niveau. En ook de gemeente heeft hierin zijn aandeel te leveren. De afgelopen jaren heeft 
iedereen in Deventer ervaren hoe lastig dat kan zijn. Windturbines van ruim 200 meter hoog 
passen niet in ons coulisselandschap en evenmin in de nabijheid van buurten of dorpen. 
Industriële zonneparken zijn allesbehalve fraai en trekken een zware wissel op onze schaarse 
ruimte voor wonen, ondernemen en recreëren. VVD Deventer wil daarom ruimte bieden aan 
duurzame oplossingen die passen bij de schaal en het ritme van ons landschap. Daarbij biedt 
het thema duurzaamheid ook grote kansen voor innovatie, economische groei, de gezondheid 
en leefbaarheid van Deventer. 
 

 Wij onderschrijven een energieneutraal Deventer in 2050. 
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 Energiebesparing, door isolatie, verduurzaming en energiezuinige oplossingen, heeft 
op korte termijn het grootst mogelijke effect. 

 Per wijk en dorp maken we een plan voor de verduurzaming van woningen en 
bouwprojecten. Uitgangspunt is dat de totale woonlasten niet mogen toenemen. 

 Woningen worden alleen gasvrij gemaakt als er betaalbare en goed werkende 
alternatieven voor zijn. Het gasnetwerk wordt behouden voor waterstof of groen gas in 
de toekomst. 

 Het aanvragen van zonnecellen en laadpalen wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. 
 Het op grote schaal opwekken van energie uit zon en wind kan alleen op die plekken 

waar de impact op mens, landschap en natuur het kleinst is. Grootschalige 
windturbines in de buurt van wijken (Colmschate) en dorpen (Bathmen) zijn geen optie.  

 VVD Deventer is voorstander van kleinschalige en innovatieve vormen van schone 
energieopwekking. 

 Deventer staat open voor experimenten met waterstof, kernenergie en andere 
vernieuwende vormen van schone energieopslag en –opwekking. 

 Zonnepanelen op daken gaan altijd boven zonnepanelen op de grond. We stimuleren 
het benutten van bedrijfsdaken voor zonnepanelen. 

 De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van 
innovatie en werkgelegenheid. We voeren actief beleid om deze nieuwe sectoren te 
steunen. 

 De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en koopt producten en diensten lokaal, 
duurzaam en circulair in. 

 Het weer kan extremer worden door klimaatverandering met hittegolven en hoosbuien. 
We bouwen in Deventer daarom klimaatadaptief en trekken op met het waterschap en 
de provincie voor de financiering daarvan. 

 We vergroenen Deventer met kleine en grote groenstroken, perken, parken, 
plantsoenen en de aanplant van bomen. 

 
Afval 
De VVD wil een beter werkende aanpak voor afval. We zien dat het systeem van diftar gepaard 
gaat met veel negatieve bijwerkingen. Denk aan het dumpen van afval in de natuur, zwerfafval 
en het illegaal bijplaatsen van vuilnis. Daarnaast zien we in de cijfers dat ons gescheiden afval 
erg vervuild is. Dat komt omdat het voor veel mensen ingewikkeld is. Anderen sjoemelen 
bewust om kosten te voorkomen. Daarom wil de VVD toe naar een vorm van nascheiding: 
afval wordt ongescheiden ingezameld en in de afvalcentrale automatisch gescheiden. 
Efficiënter, goedkoper en eenvoudiger voor iedereen. Echter, dat is niet van vandaag op 
morgen geregeld. Tot die tijd gaan we werken met een vast tarief, gebaseerd op de grootte 
van het huishouden en de diensten die je als inwoner afneemt. 
 

 De VVD wil toe naar nascheiding: het scheiden van afval wordt centraal en 
geautomatiseerd gedaan. Efficiënter, goedkoper en gemakkelijker voor alle 
Deventenaren. 

 Tot die tijd schaffen we diftar af. Alleen betalen voor je restafval levert te veel negatieve 
effecten op. Denk aan zwerfafval, illegaal bijplaatsen en dumpen in het buitengebied. 

 De VVD is voorstander van een tarief zonder prijsprikkel. De hoogte van het tarief is 
afhankelijk van het aantal personen in je huishouden. 

 De VVD wil dat je als inwoner kunt kiezen welke afvaldiensten je afneemt. 
Ondergrondse containers waar je zelf papier, textiel, glas, groen- en restafval afvoert 
zijn goedkoper dan het huis-aan-huis inzamelen en ophalen. 

 We willen ‘slimme’ ondergrondse containers die signaleren wanneer ze vol zijn, zodat 
ze tijdig worden geleegd in de strijd tegen afvaldump. 

 We stoppen met allerlei afvalexperimenten om het gedrag van mensen te beïnvloeden. 
De opbrengsten zijn nihil en de uitvoering duur. 

 Iedereen die gebruikmaakt van het riool draagt bij aan de kosten voor aanleg, 
onderhoud en vervanging. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. 
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 Bij het aanleggen van rioolstelsels in nieuwe wijken worden regenwater en 
huishoudelijk afvalwater gescheiden. Zo stimuleren we hergebruik en verbruiken 
minder water. 

 Kwijtschelding van bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en rioolheffing worden voortaan 
uit het minimabeleid bekostigd en komen niet rechtstreeks voor rekening van inwoners 
die (net iets) meer te besteden hebben. 

 
Bereikbaarheid 
Verkeer moet rijden, niet stilstaan. De zorg voor een goede, veilige bereikbaarheid is een van 
de belangrijke kerntaken van de gemeente. Een goede bereikbaarheid van Deventer is en blijft 
essentieel. Over de weg, het spoor of het water. Zeker met de wetenschap dat we de komende 
jaren 10.000 woningen extra bouwen in het achterhoofd. We willen graag veilig en vlot van a 
naar b kunnen binnen onze gemeente. Per auto, fiets, openbaar vervoer of lopend. We pakken 
knelpunten en flessenhalzen aan. Een goede doorstroming is goed voor de economie, het 
milieu en je humeur. Bovendien voorkomt het sluipverkeer. 
 

 We onderstrepen het belang van een verbreding van het gehele traject van de A1 en 
trekken samen op met andere overheden en het bedrijfsleven in de lobby daarvoor. 

 Samen met de provincie investeren we in de grotere verbindingswegen in en rondom 
Deventer. Ook om de bereikbaarheid van de dorpen en het buitengebied te verbeteren. 

 We zetten in op slimme technieken om de doorstroming in de bebouwde kom te 
verbeteren. Denk aan dynamische rijstroken en het inrichten van een groene golf. 

 Onze eerste prioriteit is de aanpak van de flessenhals Van Oldenielstraat – Henri 
Dunantlaan. 

 We investeren in de verbreding van de rest van het Hanzetracé vanaf Van 
Oldenielstraat tot en met de Roland Holstlaan en onderzoeken een derde IJsselbrug. 
Het afwaarderen van De Welle als doorgaande weg is alleen dan mogelijk. 

 Bij een calamiteit op de A1 ontstaat in Deventer een verkeersinfarct. Snelle en slimme 
inzet van verkeersregelaars en dynamische verwijsborden helpen dit voorkomen. 

 De bereikbaarheid van Colmschate-Noord (Vijfhoek) is zeer kwetsbaar bij ongevallen 
en daar moet een oplossing voor komen, bijvoorbeeld door extra (nood)ontsluitingen 
aan te leggen. 

 De verkeersveiligheid in woonwijken en rondom voorzieningen wordt verbeterd. Met 
een weginrichting die uitnodigt je aan de snelheid te houden, duidelijke rijrichtingen en 
bijvoorbeeld ‘kiss & ride’ zones bij scholen. 

 We vervangen betegelde fietspaden door veilige en comfortabele ondergronden. 
 We investeren in veilige en bereikbare fietsroutes van, naar en op de 

bedrijventerreinen. 
 We gaan voortvarend aan de slag met het onderhoud en verbeteren van trottoirs en 

wandelroutes en doen dat natuurlijk met oog voor inclusiviteit. 
 Samen met inwoners stellen we lijsten op van verkeersgevaarlijke plekken en maken 

direct werk van het aanpakken daarvan. 
 Politie en toezicht gaan streng handhaven op basis van meldingen van bewoners over 

hardrijders en verkeershufters. 
 Een goed functionerend netwerk van openbaar vervoer is belangrijk en moet 

betaalbaar zijn. 
 Particuliere vervoersdiensten (denk aan platformen zoals Über) en shared mobility 

(leenvoertuigen en gedeelde auto’s) hebben de toekomst en vormen een waardevolle 
aanvulling op het ov en vervanging van het eigen vervoer. 

 Om Deventer per spoor goed bereikbaar te houden, is verdubbeling van het traject 
tussen Zwolle en Deventer noodzakelijk. 

 Om Station Deventer een belangrijke rol te geven als knooppunt, is uitbreiding met een 
vierde perron nodig. 

 Een station in Bathmen is zeer wenselijk en een haalbare ambitie om het hele dorp een 
impuls te geven. 
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Parkeren 
Een goede bereikbaarheid is één ding, je vervoermiddel daarnaast kwijt kunnen is een andere 
uitdaging. Zeker in een stad waar de ruimte schaars en dus duur is. 
 

 Voor de VVD is de automobilist geen kassa op wielen. Opbrengsten uit parkeren en 
vergunningen komen louter ten goede aan het parkeren en de bereikbaarheid. 

 Gehandicapten en mindervaliden moeten altijd dicht bij voorzieningen kunnen 
parkeren. 

 Parkeren in en om de binnenstad doen bezoekers in garages. Bewoners bij voorkeur 
ook. 

 Ontwikkelgebied De Kien (Handelskade, stationsomgeving) leent zich bij uitstek voor 
een grote (ondergrondse) parkeervoorziening 

 De parkeerplaatsen aan de Melksterweide worden betaald parkeren en verdwijnen 
zodra een robuuste parkeervoorziening voor de binnenstad is gerealiseerd. 

 We willen dat er nog beter en meer gebruik wordt gemaakt van het delen van actuele 
verkeers- en parkeerinformatie. Weginrichting en verwijsborden worden ‘smart’ om 
bezoekers naar een parkeerplek te begeleiden. 

 Het parkeerbeleid in de binnenstad mag niet leiden tot het verschuiven van problemen 
naar de schilwijken. Alle wijken rondom het centrum kunnen daarom 
vergunningsgebied worden als bewoners dat willen. Huishoudens in deze wijken 
krijgen gratis parkeervergunningen en bezoekerspassen. 

 Bij de aanleg van nieuwbouwwijken hanteren we de parkeernorm en onderzoeken of 
die nog reëel is. We kunnen parkeerplaatsen eenvoudig bebouwen of vergroenen als 
het autogebruik in de toekomst afneemt. 
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Ondernemend Deventer 
 
Ruimte voor ondernemers 
Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van Deventer. Als het goed gaat met onze lokale 
ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Tel daar grote ondernemingen als Auping, 
Nefit en Nouryon, onderwijsinstellingen als Saxion en ROC Aventus, het Deventer Ziekenhuis, 
Topicus en ingenieursbureaus als Tauw en Witteveen+Bos bij op en Deventer heeft veel om 
trots op te zijn. De coronacrisis heeft organisaties en ondernemers echter hard geraakt. Zij 
hebben een moeilijke tijd achter de rug. Juist daarom moeten we onze lokale economie 
stimuleren en ondernemers, klein en groot, blijven ondersteunen. 
 

 We geven ruimte aan ondernemers en schaffen waar mogelijk regels af die dat 
belemmeren. 

 We streven naar zo laag mogelijke lokale lasten voor alle ondernemers. 
 Deventer krijgt één loket voor alle zaken waar ondernemers mee te maken kunnen 

krijgen 
 Het Ondernemershuis helpt ondernemende mensen op weg en steunt ZZP’ers en 

startende ondernemers met raad en daad. De VVD onderschrijft nut en noodzaak van 
het Ondernemershuis en maakt daar graag middelen voor vrij. 

 Ook de haven is belangrijk voor de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van 
Deventer. Daarom blijven we investeren in de aantrekkelijkheid van de haven. 

 De relatie tussen het gemeentebestuur, het MKB en de Deventer werkgevers gaat 
nog verder verbeteren met goed relatiebeheer en accountmanagers die wensen van 
ondernemers onder de aandacht brengen van de gemeente. 

 We gaan meer investeren in het behouden van ondernemers voor Deventer als zij 
verhuizing naar een andere plaats overwegen. 

 We gaan meer investeren in het verleiden van hoogwaardige en veelbelovende 
werkgevers tot vestiging in Deventer. 

 De gemeente gaat meer doen sámen met bedrijven en andere organisaties. De Kien 
is daar een uitstekend voorbeeld van en kan rekenen op onze support. 

 We wakkeren de (financiële) participatie van ondernemers in sportverenigingen, 
buurthuizen, scholen, speeltuinen en culturele instellingen aan. 

 Toerisme wordt steeds belangrijker als economische pijler voor Deventer. We 
investeren daarom de komende jaren in het verder versterken van ons imago als 
toeristische trekpleister. 

 
Een bruisende binnenstad 
De Deventer binnenstad heeft alles. Een prachtig historisch centrum, een aantrekkelijk 
winkelbestand, gezellige restaurants en cafés, culturele voorzieningen, steeds meer woningen 
en dat alles omringd door rivier en plantsoen. Er is veel op trots op te zijn! Tegelijkertijd hebben 
we de dure plicht om de binnenstad verder te versterken. 
 

 De VVD vindt dat Deventer een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst waard is. 
Nieuwe bouwprojecten, renovaties en inrichting van de openbare ruimte passen bij de 
ambitie om dit te verwezenlijken. 

 We zijn zuinig op onze binnenstad. Ruimtelijke ontwikkelingen passen in schaal en 
materiaal bij het karakter van de stad. 

 We gaan investeren in De Welle en het verlaagde Wellepad. Op termijn maken we 
daarvan een boulevard waarin de auto te gast is. 

 In de binnenstad is het steeds normaler dat wonen, winkelen, werken en uitgaan 
gecombineerd worden. Bestemmingsplannen en visies gaan daar dus op worden 
aangepast. 
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 We hebben aandacht voor het spanningsveld dat een groeiend aantal toeristen 
oplevert voor de leefbaarheid van het centrum. Het is verstandig om daar nu al het 
goede gesprek over te voeren en mogelijke maatregelen te verkennen.  

 We gaan meer investeren in het aanpakken van overlastgevers en andere zaken die 
de binnenstad verpesten, zoals graffiti, showriders en vandalisme. 

 We spreken ProRail, Rijkswaterstaat en pandeigenaren aan op hun 
verantwoordelijkheid om Deventer mooi en schoon te houden. 

 In het Rijsterborgherpark en het Worpplantsoen kennen we twee prachtige 
stadsparken. De VVD wil blijven investeren in onderhoud, aantrekkelijkheid en 
veiligheid van deze plekken. 

 
Cultuur en vrije tijd 
Deventer heeft een rijk en divers aanbod van cultuur en amusement. Wij geloven dat veel 
culturele voorzieningen en organisaties grotendeels zelfvoorzienend kunnen zijn. Zeker als 
niet een groot deel van de subsidie moet worden besteed aan huisvesting. We waarderen 
daarom het cultureel vastgoed in gemeentelijk bezit af naar 0. Zo komt meer geld beschikbaar 
voor de programmering, voor makers, voor nieuwe toetreders en vernieuwing. Ook willen we 
buurten en wijken stimuleren meer te organiseren door aanmoedigingssubsidies ter 
beschikking te stellen voor muziekoptredens, uitvoeringen, exposities of workshops. 
 

 Deventer streeft een plek in de top 10 van best bezochte steden na. 
 Daarvoor past een goed gevuld programma aan grote evenementen, een rijk en 

gevarieerd aanbod van winkels en horeca, een aantal topmonumenten en culturele 
voorzieningen met allure. 

 We willen dat een groter deel van de cultuurgelden structureel terechtkomt bij makers 
en programmering in plaats van opgaat aan huren en organisaties. 

 Een groot deel van cultuursubsidies komt als huur terug naar de gemeente. We 
schrijven het cultureel vastgoed daarom af. 

 De VVD moedigt vernieuwing in de culturele sector aan door een structureel deel van 
de cultuurgelden open te stellen voor nieuwe aanbieders, evenementen en activiteiten. 

 Wij verwachten dat alle gesubsidieerde organisaties helder maken waaraan geld wordt 
besteed en welke resultaten dit oplevert. Organisaties die de afgesproken resultaten 
halen, krijgen voorrang bij een subsidieaanvraag. 

 De VVD is voorstander van multifunctioneel gebruik van culturele gebouwen en 
wisselende exposities in de stad, wijken en dorpen. 

 De grote culturele spelers gaan meer samenwerken met uiteindelijk één gezamenlijke 
front & backoffice voor administratie, ticketing, marketing, hrm en andere stafdiensten. 

 Culturele voorzieningen en activiteiten zijn voor alle Deventer kinderen gratis of tegen 
sterk gereduceerd tarief toegankelijk. 

 De subsidies voor kleinschalige evenementen en activiteiten op het niveau van straat, 
buurt of dorp worden versoepeld en verruimd. 

 We vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 
evenementen en tradities als de Sinterklaasintocht, de Bathmense Kermis en de 
jaarlijkse Oranje- en dorpsfeesten. 

 De kermisexploitanten hebben vanwege de coronacrisis zware jaren gekend. Wij willen 
dat de gemeente daar rekening mee houdt en tarieven voor sta-gelden voorlopig 
verlaagt. 

 
Aan het werk 
Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk geeft zin, zorgt voor contact 
en is de snelste weg uit armoede. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, 
investeert in zichzelf en draagt bij aan onze Deventer samenleving. Wie geen werk heeft, kan 
rekenen op onze maximale steun om werk te vinden. We trekken daarvoor alles uit de kast, 
mits mensen van goede wil zijn. 
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 We willen dat zo veel mogelijk mensen in Deventer aan het werk zijn. 
 Het onderwijs en bedrijfsleven in Deventer en omgeving werken nauw samen om te 

zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod. 
 Wie (even) geen werk heeft, wordt door Deventer WerkTalent zo snel mogelijk 

geholpen. 
 De talenten en mogelijkheden van mensen staan hierin centraal. 
 Als de stap naar werk (nog) te groot is, begeleiden we mensen naar beschut werk of 

leerwerktrajecten. 
 Om- en bijscholingsmogelijkheden voor kansrijke sectoren als de zorg, bouw, techniek 

en horeca zijn ruimschoots aanwezig en worden ruimhartig verstrekt. 
 Iedereen in de bijstand levert naar vermogen een tegenprestatie. 
 Armoede thuis mag nooit een obstakel vormen om volop mee te doen in Deventer. 

Daarom zorgen we voor een warm beleid voor kinderen die het thuis minder hebben. 
 Kwijtscheldingen voor lokale lasten als ozb, afvalstoffen- en rioolheffing worden 

voortaan uit de gelden voor minimabeleid en armoedebestrijding gefinancierd. 
 We besteden geen tijd en aandacht meer aan mensen die zich willens en wetens 

onttrekken aan hun plichten en zij komen niet langer in aanmerking voor aanvullende 
regelingen en ondersteuning. 

 Te veel mensen belanden in de schulden en krijgen te laat hulp. We gaan nog meer 
inzetten op preventie en het eerder kunnen inschakelen van schuldhulpverlening. 
Daarbij hebben we ook aandacht voor de mentale gezondheid. 

 
Boeren en het platteland 
We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij 
hun harde werk hoeven wij ons geen zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als 
boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze 
economie en een duurzamer Deventer. Wij steunen boeren waar mogelijk in het vergroenen 
en verduurzamen van hun bedrijven en activiteiten, zodat de nadelen voor natuur en milieu 
worden beperkt. 
 

 Om een florerende agrarische sector te behouden, krijgen boeren de vrijheid om hun 
grond voor meerdere doeleinden te gebruiken. Denk hierbij aan toerisme, recreatie, 
agrarisch natuurbeheer of andere bedrijvigheid. 

 Agrarische ondernemers krijgen ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. 
 We staan op elk boerenerf de ontwikkeling van tenminste één zelfstandige 

wooneenheid toe en rekken de regels voor het wonen op erven op, zodat er gewoon 
geboerd kan blijven worden. 

 Meer (tijdelijke) bewoning op het erf zorgt ervoor dat criminelen minder kans hebben 
op het gebruik van leegstaande panden voor het produceren en telen van drugs. 

 We stimuleren duurzame veehouderij. Draagvlak en een balans tussen de belangen 
van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang. 

 Natuur draagt bij aan ons welzijn. We spannen ons in voor herstel en behoud van de 
natuur, realistisch natuurbeleid en het de versterking van de biodiversiteit. 

 We behouden de gebiedscoördinator Salland om over de gemeentegrenzen heen de 
boeren zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

 We willen dat de gemeente meer gaat investeren in de verkeersveiligheid voor fietsers 
en voetgangers in het buitengebied. 

 Intensiever toezicht in het buitengebied is nodig in de strijd tegen diefstal en het 
dumpen van (drugs)afval. 
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Samen in Deventer 
 
Integreren en meedoen 
Deventer kent duizenden inwoners met buitenlandse roots. De meesten van hen hebben hun 
eigen weg gevonden en zijn geïntegreerd in onze samenleving. Ze hebben kansen gekregen 
én gegrepen. Daar zijn we trots op en we verwachten dit ook van andere nieuwkomers. Te 
lang is aangenomen dat inburgering van nieuwkomers hun eigen verantwoording is. Maar je 
bent niet direct zelfredzaam in een vreemd land. Van nieuwkomers verwachten we dat ze 
bijdragen aan onze samenleving. Door de taal te leren en zich te verdiepen in gebruiken, 
normen en waarden. 
 

 Iedereen in Deventer telt mee. Intolerantie, discriminatie en racisme zijn onacceptabel. 
 Iedereen in Deventer is gelijkwaardig en de gemeente draagt dit actief uit. 
 In Deventer spreken we Nederlands met elkaar. Wie de taal onvoldoende machtig is, 

gaat daarmee aan de slag. De gemeente zorgt voor een aanbod van geschikte en 
betaalbare opleidingen en cursussen voor alle doelgroepen. 

 Bij inburgering besteden we volop aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de 
gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, antisemitisme, LHBTI-rechten en de vrijheid 
van godsdienst. 

 Wie zich onttrekt aan zijn plichten als inburgeraar, wordt beboet of gekort op zijn 
uitkering. 

 Alle kinderen vanaf 2 jaar met een (dreigende) taalachterstand hebben recht op vroeg- 
en voorschoolse educatie. Deze aanpak is al jaren erg succesvol gebleken en wordt 
verder versterkt. 

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Deventer geen plaats. De 
gemeente ondersteunt deze groep niet en biedt ook geen opvang. Organisaties die 
illegalen helpen,  ontvangen geen subsidie meer. 

 We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. We stoppen met het 
subsidiëren van organisaties die dat niet doen. 

 Slachtoffers van religieus gemotiveerd geweld worden ruimhartig ondersteund door de 
gemeente. De gemeente levert een uiterste inspanning in het opsporen en vervolgen 
van daders. Ambtenaren worden getraind in het nog beter kunnen herkennen van 
signalen die duiden op huwelijksdwang. 

 
Zorg en Welzijn 
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. De VVD wil goede en liefdevolle zorg 
waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt 
georganiseerd. In je eigen buurt goed oud kunnen worden is ons ideaal. Een buurt waar je 
elkaar makkelijk ontmoet. Met goede en veilige voet- en fietspaden voor iedereen. En met 
voorzieningen voor jong en oud.  
 

 De meeste Deventenaren zijn verknocht aan het eigen buurt of dorp. We zetten daarom 
in op het bouwen van levensloopbestendige woningen, zodat je kunt blijven wonen op 
jouw plek.  

 Woonvormen waar oudere inwoners met ondersteuning zelfstandig kunnen leven 
kunnen rekenen op onze support. 

 Vergunningen voor het aanpassen van een woning worden zonder gedoe verstrekt als 
dat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

 Zorg en opvang moeten snel beschikbaar zijn. We spreken maximale wachttijden af 
voor thuiszorg of een opvangplek. 

 De vrijheid om zelf je zorgverlener te kiezen is ons een lief ding, tegelijkertijd houden 
we een scherp oog op de kwaliteit en betaalbaarheid van de geboden zorg. 
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 Zorg en ondersteuning in Deventer zijn gericht op het vergroten van zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, waarbij problemen pragmatisch 
worden opgelost. 

 Eenzaamheid is een groot en vaak verborgen probleem. Initiatieven die eenzaamheid 
bestrijden, mogen rekenen op onze support. We zorgen ervoor dat elke buurt en elk 
dorp plekken heeft voor ontmoeting. 

 De aanpak van drank- en drugsgebruik onder minderjarigen bestaat uit preventie en 
harder optreden, ook tegen de ouders. 

 Brinkgreven en de omgeving van het Deventer Ziekenhuis gaan we veel beter benutten 
als locatie voor zorg en opvang van mensen die voor overlast, onveilige of gevaarlijke 
situaties zorgen. 

 Niemand in Deventer is dak- of thuisloos. We zorgen voor zelfstandige woonplekken 
voor iedereen die kan in plaats van tijdelijke opvangplekken in monumentale panden 
in de stad. 

 
Opgroeien en opvoeden 
Ieder kind in Deventer heeft recht op een zorgeloze jeugd. Onbekommerd kunnen spelen, 
leren, groeien en ontdekken. Dat is en blijft de eerste verantwoordelijkheid van ouders. De 
gemeente heeft de morele plicht te zorgen voor een omgeving waarin dat maximaal kan. En 
door hulp en ondersteuning te bieden als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat. In Deventer 
gaat het goed op dit gebied, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dat betekent niet 
dat we tevreden achteroverleunen. Waar het om mensen gaat, is elk incident er één te veel. 
 

 In alle buurten en dorpen kunnen kinderen lopend en fietsend veilig van a naar b. Zelf 
naar school, sportclub of vriendjes kunnen gaan, is de maatstaf. 

 We zorgen er met elkaar voor dat er in elke wijk en in elk dorp genoeg te doen is voor 
kinderen. Vooral voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd is er soms weinig te 
ondernemen. De gemeente verbindt, coördineert en moedigt dit aan met een kleine 
donatie. 

 Alle kinderen in Deventer kunnen sporten, naar de bibliotheek, de film, een voorstelling 
of knutselclub. Gratis waar mogelijk en dankzij een gemeentelijke regeling als de 
financiële situatie thuis dat belemmert. 

 In elke wijk en dorp zijn leuke, veilige en uitdagende plekken om te spelen, te bewegen 
en elkaar te ontmoeten. 

 Voorkomen is beter dan genezen: we zetten in op succesvolle preventieprojecten en 
bewustwording zonder daarbij de prestaties uit het oog te verliezen. 

 De gemeente maakt met zijn partners werk van een kansrijke start. In de eerste 
duizend dagen van een mens (van bevruchting tot 2e verjaardag) wordt het fundament 
gelegd voor een gezond, gelukkig leven. Vanaf zwangerschap tot peuterleeftijd helpen 
we (aanstaande) ouders met kennis en advies en begeleiding als dat nodig is. 

 Het onderwijs, de sportclub, huisarts, jongerenwerkers en de sociale wijkteams hebben 
een belangrijke rol in het (vroeg)signaleren van problemen. De gemeente neemt alle 
signalen uiterst serieus en zorgt ervoor dat zo snel mogelijk en zonder omhaal de 
noodzakelijke interventies worden verricht. 

 Wachtlijsten in de jeugdzorg pakken we aan door tot betere afspraken te komen en 
zwaardere hulp zo veel mogelijk te voorkomen. Lang niet iedereen die van de norm 
afwijkt, heeft een probleem. 

 Problemen van kinderen zijn (mede) terug te voeren op financiële problemen, slechte 
gezondheid of mentale kwetsbaarheid van hun ouders. We willen dat op het sociaal 
domein nog beter integraal wordt gewerkt om complexe oorzaken echt op te lossen. 

 Voor jongeren heeft een groot deel van hun normale leven bijna 2 jaar stilgelegen. We 
moeten voorbereid zijn op de langetermijneffecten van corona op de Deventer jeugd, 
zowel in mentale als in fysieke zin.  

 Het tegengaan van en het optreden tegen huiselijk geweld en kindermishandeling 
hebben de hoogste prioriteit. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. 
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Onderwijs en kansen 
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren een gelijke en kansrijke start. We geven ze kennis 
en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. We maken kinderen 
nieuwsgierig naar de wereld, leren hen te ontdekken waar ze goed in zijn en blij van worden. 
En op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Deventer 
met elkaar willen omgaan. Bovendien is school de plek voor ontmoeting en vriendschap en de 
spil in de buurt of het dorp. 
 

 Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. De gemeente 
springt bij als die kwaliteit onder druk staat. Datzelfde geldt bij de aanpak van 
thuiszitters, schoolverlaters of sociale problemen in en om de school die een wissel 
trekken op het onderwijs. 

 Wij vinden het belangrijk dat ieder kind in Deventer naar school kan gaan in eigen wijk 
of dorp. Tegelijkertijd is keuzevrijheid in het onderwijs een groot goed. Schoolbesturen 
en de gemeente komen samen tot een verstandig beleid hierover. 

 We willen dat kinderen en jongeren meer zeggenschap en eigenaarschap over hun 
eigen schoolcarrière krijgen en dat schoolbesturen maximaal gebruikmaken van de 
wettelijke mogelijkheden hiervoor. 

 De aanpak rondom het voorkomen van taalachterstanden in Deventer is erg succesvol 
en wordt daarom geïntensiveerd. Een goede beheersing van de taal is een kritische 
factor in het maximaliseren van je kansen. 

 Elke school in Deventer is een veilige school waar ieder kind zich welkom en thuis 
voelt. Scholen hebben een belangrijke taak in het (vroeg)signaleren van zaken als 
verwaarlozing, misbruik, radicalisering en verslaving. In de gemeente Deventer vinden 
zij een partner die scholen hierin ontzorgt. 

 De verschillende partijen die zijn gehuisvest in de kindcentra (scholen, 
kinderdagverblijf, bso, sportverenigingen) gaan nog beter samenwerken en voeren zo 
veel mogelijk één doorgaande lijn in de manier waarop ze omgaan met kinderen en 
hun ouders. 

 Bij nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen kijken we nog beter naar slim 
dubbelgebruik en multifunctionele ruimtes. Overdag wordt er lesgegeven, ’s avonds 
vergadert de buurtvereniging er en in het weekend gebruikt de toneelclub de gymzaal. 
Schoolgebouwen worden modulair gebouwd en kunnen eenvoudig kleiner of groter 
worden gemaakt bij veranderende leerlingaantallen. 

 We hebben ook in Deventer een groot tekort aan vak- en ambachtslui. We richten een 
Gilde Academie op waar leerlingen worden opgeleid tot schilder, metselaar, 
timmervrouw en operator. Met bevlogen leermeesters en in nauwe samenwerking met 
lokale ondernemers maken we daar een landelijk voorbeeld van. 

 Deventer zet zichzelf op de kaart als aantrekkelijke studentenstad. Met studenten gaan 
we in gesprek hoe het studentenleven in Deventer kan worden versterkt. 
 

Sport en gezondheid 
Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we goed 
voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Met de vergrijzing is het belangrijk 
dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. De gemeente werkt 
samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat 
iedereen kan blijven sporten en bewegen. 
 

 We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. 
Sportvelden en accommodaties zijn daarin net zo belangrijk als goede fiets- en 
wandelpaden of trapveldjes om de hoek. 

 Bij nieuwbouw, renovatie of grootschalig onderhoud nemen we voortaan het sporten 
en bewegen mee in de plannen. Met bewoners wordt gekeken naar de behoeften en 
de wensen voor de aanleg van faciliteiten. 
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 Onderwijs, buurt- en jongerenwerk en sportverenigingen werken intensief samen om 
sport en beweging te stimuleren door bijvoorbeeld gratis proeflessen te geven of uurtje 
buitensport aan te bieden. 

 Sporten is betaalbaar in Deventer. Voor kinderen gelden gereduceerde tarieven, 
bestaan laagdrempelige regelingen en onderzoeken we de invoering van een sport-
budget. 

 Sportaccommodaties zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Sportverenigingen 
die groepen Deventenaren uitsluiten ontvangen geen gemeentelijke subsidie meer. 

 We moedigen het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties aan. Ook 
verenigingen die nauwer willen samenwerken of fuseren kunnen op de volledige 
medewerking van de gemeente rekenen. 

 Het verbinden van top- en breedtesport biedt veel kansen voor beide. 
 De VVD is kritisch supporter van het Deventer Sportbedrijf. Meer focus in de kerntaken 

van het Sportbedrijf is wenselijk. 
 Go Ahead Eagles is een van Deventers kroonjuwelen en veel meer dan alleen een 

voetbalclub. Binnen de wet- en regelgeving willen wij Go Ahead Eagles als gemeente 
maximaal ondersteunen met de ambities op en naast het veld. 

 Een gezonde leefstijl is vooral een kwestie van weten wat wel en niet gezond is en 
daarin zelf een bewuste keuze maken. VVD Deventer gelooft niet in het verbieden 
van bepaalde winkels of restaurants. 
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Veilig Deventer 
 
Je veilig voelen 
Het is belangrijk dat iedereen in Deventer zich veilig voelt. In je eigen huis, in je eigen buurt of 
dorp, als je uitgaat of alleen naar huis fietst. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat 
iedereen in onze gemeente veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat 
Deventer niet alleen veilig is, maar ook veilig voelt. Veiligheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Inwoners, ondernemers en de overheid dragen samen zorg voor een 
veilige omgeving. Samen trekken we op tegen overlast. Criminaliteit pakken we keihard aan. 
Herhaling voorkomen we. Daarbij maken we gebruik van een zero tolerancebeleid en 
cameratoezicht. 
 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24/7 beschikbaar en zijn op tijd bij je in 
noodsituaties. 

 Team Toezicht & Handhaving spreekt bewoners en bezoekers in eerste instantie aan 
voordat het bonnenboekje wordt getrokken. Bij een volgende soortgelijke overtreding 
volgt op een waarschuwing een hogere boete. 

 De capaciteit van Team Toezicht & Handhaving wordt uitgebreid om beter op te kunnen 
treden tegen overlast, vernieling en vandalisme in wijken en dorpen. 

 We dringen bij politie aan op meer zichtbaar blauw op straat. Ook in de buitenwijken 
en dorpen. En ook ’s avonds en ’s nachts. 

 We onderzoeken de invoering van een niet-pluis-telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar 
is in situaties waarop je je op straat niet veilig voelt. 

 Agenten en handhavers kunnen uiteraard niet altijd overal zijn. Daarom gaan we 
gebruikmaken van slim cameratoezicht op locaties waar overlast en criminaliteit fors 
zijn, zoals de Beestenmarkt, het station en het Boreelplein. 

 Voor overlastlocaties geldt een lik-op-stukbeleid. Overlastgevers en criminelen raken 
we daar waar ze het voelen: in hun portemonnee. We accepteren niet langer dat een 
handvol raddraaiers het verpest voor de hele buurt en handelen daar ook naar. 

 Veiligheid is van ons allemaal. De gemeente stimuleert de oprichting van WhatsApp-
groepen en initiatieven die gericht zijn op het vergroten van veiligheid en toezicht in 
eigen buurt of dorp. 

 In Deventer mag iedereen zichzelf zijn. Discriminatie, geweld en intimidatie tegen 
Deventenaren met of zonder een migratieachtergond, LHBTI’s en andere minderheden 
zijn volstrekt onacceptabel. Aangifte doen van dit soort zaken wordt makkelijker 
gemaakt en de aanpak is keihard. 

 
Voorkomen 
Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden soms af. Door een gebrekkige 
opvoeding, verkeerde vrienden, een onveilige omgeving, mentale problemen of verslaving. 
Willen we overlast en criminaliteit bestrijden, dan is het goed om ook daar oog voor te houden. 
Een goede balans tussen repressie en preventie is daarin noodzaak. Misdaad moet niet lonen 
en altijd een doodlopende weg zijn. Daarom moeten pakkans en sancties omhoog en de 
risico’s om weer een verkeerde afslag te nemen omlaag. 
 

 In een zo vroeg mogelijk stadium werken zorgverleners, het onderwijs en de gemeente 
samen om jongeren die dreigen af te glijden perspectief te bieden. Het leren meedoen 
in de samenleving is hierin een belangrijke, eerste stap. 

 Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op 
ondermijning en witwaspraktijken. We zijn kritisch in het toekennen van vergunningen 
voor bepaalde activiteiten en controleren regelmatig. 
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 Criminaliteit moet niet lonen en moet worden beroofd van zijn status onder bepaalde 
jongeren. We volgen hierin de patseraanpak uit Rotterdam, waarbij jonge criminelen 
hun dure kleding, gadgets, scooters en auto’s inleveren als ze worden gepakt. 

 Onze mensen van Team Toezicht & Handhaving staan in de voorste linie. Zij verdienen 
maximale persoonlijke bescherming om hun werk te doen. Ook worden zij uitgerust 
met bodycams. 

 Geld uit boetes wordt niet gebruikt om de begroting sluitend te krijgen, maar uitsluitend 
om de veiligheid binnen de gemeente Deventer te vergroten. 

 De burgemeester maakt maximaal gebruik van zijn bevoegdheden om Deventer 
veiliger te maken. We denken daarbij aan het sluiten van drugspanden, preventief 
fouilleren op risicovolle locaties en de inzet van cameratoezicht. 

 We investeren in goede voorlichting over cybercrime. Te veel Deventenaren zijn het 
slachtoffer geworden van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude en phishing. We 
zijn alerter op online pesterijen; smaad en laster verspreiden zich snel en makkelijk. 
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Een gemeente die voor ons werkt 
 
Vertrouwen en belangen 
De gemeente Deventer is er op de allereerste plaats voor onze inwoners. De gemeente is er 
om problemen op te lossen. Met helder taalgebruik, eenvoudige formulieren en overzichtelijke 
regels helpen we inwoners en ondernemers vooruit. We voorkomen bureaucratie, wachtrijen, 
frustraties en gemomper. We vertrouwen onze inwoners en ondernemers, zonder naïef te zijn. 
 

 Brieven, formulieren en brochures van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. 
 Je kunt snel en eenvoudig op verschillende manieren contact krijgen met de gemeente 

en wordt altijd binnen één werkdag te woord gestaan. 
 De services die de gemeente biedt, sluiten aan bij de tijdsgeest. Waarom zou je naar 

het stadhuis moeten als we een nieuw paspoort ook thuis kunnen bezorgen op een 
tijdstip dat het jou schikt? 

 Naast mailen en bellen is en blijft het altijd mogelijk om op het stadhuis je zaken te 
regelen. 

 De afgelopen jaren is een wildgroei ontstaan aan subsidies om bewoners te helpen 
met formulieren, aanvragen en regelingen. De VVD vindt dit de omgekeerde wereld. 
Je mag verwachten dat een ambtenaar jou van a tot z met dit soort zaken helpt als het 
je zelf niet lukt. 

 De ICT van de Gemeente laat soms te wensen over. De VVD wil dat er meer 
geïnvesteerd wordt, zodat we minder gevoelig zijn voor hacks en jouw 
persoonsgegevens beter beveiligd zijn. 

 Ook de website van de Gemeente Deventer kan stukken beter en gebruiksvriendelijker 
worden gemaakt. 

 De gemeente werkt nauwer samen met andere overheden om digitale criminaliteit en 
identiteitsfraude beter tegen te gaan. 

 We trekken meer met andere gemeenten, de provincie, het rijk en het waterschap op 
om regionale uitdagingen op het gebied van zorg, werkgelegenheid, huisvesting, 
bereikbaarheid en klimaat op te lossen. 

 Politici en bestuursleden van VVD Deventer zijn bereikbaar, benaderbaar en 
aanspreekbaar. 

 
Krachten bundelen 
Deventer zijn wij met elkaar! We nemen bewoners en organisaties serieus. Initiatieven vanuit 
inwoners en organisaties moedigen we aan en helpen we te realiseren. Participatie is gericht 
op het creëren van draagvlak vóórdat we besluiten nemen. Draagvlak is geen holle frase, maar 
de basis om soms lastige keuzes in het algemeen belang te maken. Dat begint met het zo 
vroeg mogelijk betrekken van inwoners en ondernemers bij besluiten en ontwikkelingen. 
 

 Plannen vanuit de Deventer samenleving smoren we niet in regels en bureaucratie. 
We denken als gemeente proactief mee, helpen ideeën te verwezenlijken en 
stimuleren zo de kracht van Deventer. 

 Inwoners krijgen een directere stem waar het de inrichting van en de voorzieningen in 
hun eigen buurt of dorp betreft. Waar inwoners denken dat ze het beter kunnen dan de 
gemeente, gebruiken ze hun right to challenge. We stellen hiervoor een revolving fund 
op. 

 De afgelopen jaren zijn Deventenaren vaak te laat, onvolledig of met verkeerde 
verwachtingen uitgenodigd om mee te praten met plannen van de gemeente. Dat moet 
echt anders. We stellen nieuw beleid op om onze inwoners eerder, beter en met 
duidelijke verwachtingen vooraf te betrekken. 

 We zijn er op bedacht dat de grootste schreeuwers niet altijd gelijk hebben en 
actiegroepen lang niet iedereen vertegenwoordigen. Lokale referenda en digipanels 
geven alle betrokkenen de kans hun stem te geven. 



26 
 

 Geheimhouding is een zwaar middel en wordt alleen in zeer uitzonderlijke zaken 
gebruikt waarbij Deventer grote nadelen ondervindt als openbaarheid toch wordt 
geboden. 

 
Verstandig omgaan met geld 
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Dat is geen doel op zich, maar wel 
een middel om te kunnen doen wat we doen. Belastinggeld wordt verdiend door onze inwoners 
en ondernemers. We gaan verstandig en zuinig om met gemeenschapsgeld. Zo blijven de 
lokale lasten zo laag mogelijk. Juist nu de gemeenten steeds meer taken krijgen, is het 
belangrijk om transparant te zijn over de inkomsten en uitgaven van de gemeente en de 
prestaties die we hiervoor leveren.  
 

 Uitgaven, inkomsten en prestaties van de gemeente zijn transparant. Alle 
Deventenaren krijgen jaarlijks in heldere taal een overzicht waaraan geld is besteed en 
welk effect is bereikt. 

 De begroting is altijd sluitend. 
 We gebruiken in Deventer incidentele opbrengsten niet om structurele uitgaven mee te 

dekken. 
 Als de rijksmiddelen onvoldoende zijn om onze taken goed uit te voeren, trekken we 

met andere gemeenten op om daar verandering in te brengen. 
 We voeren in Deventer een open debat over de taken en verantwoordelijkheden van 

de gemeente. We zijn niet bang om daarin keuzes te maken om de gemeentelijke 
uitgaven onder controle te houden. 

 We potten in Deventer niet meer geld op dan noodzakelijk en investeren dat liever in 
lastenverlichting en het mooier maken van onze stad, wijken en dorpen. 

 Lokale lasten voor inwoners en ondernemers, zoals de ozb en afvalstoffenheffing, 
worden verlaagd waar dat kan en we stoppen met het jaarlijks klakkeloos verhogen 
van tarieven. 

 Gesubsidieerde organisaties zijn transparant over waar gelden aan besteed worden 
en welke prestaties daarvoor zijn geleverd. De subsidiemonitor breiden we daarom uit. 

 Gemeentelijke leges en tarieven zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kostprijs. We 
accepteren niet dat er allerlei verborgen kosten op inwoners en ondernemers worden 
afgewenteld. 
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Verantwoording 
 
In het late voorjaar van 2021 is een start gemaakt met dit verkiezingsprogramma. De leidraad 
van de landelijke VVD leverde het raamwerk op. Het programma uit de vorige periode bevatte 
al veel aanknopingspunten. Ervaringen en opvattingen van de zittende fractie van VVD 
Deventer vormden daarop een verrijking. Vele informele gesprekken met Deventenaren, 
ondernemers en inhoudelijke experts zorgden voor een rijke aanwas van concrete punten en 
ambities. Dit alles heeft geleid tot een eerste concept dat op 25 augustus is aangeboden aan 
het bestuur van VVD Salland. 
 

 Leden aan zet 
Alle leden van de afdeling zijn daarna in de gelegenheid gesteld om input te geven op het 
eerste concept. Dat kon zowel schriftelijk als tijdens een meepraatdag in september. Een 
tweede concept met enkele wijzigingen is aangeboden aan het bestuur. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 25 oktober 2021 konden leden het tweede concept amenderen 
(wijzigen). Vervolgens is het verkiezingsprogramma vastgesteld door de leden. De 
vergadering heeft het bestuur het mandaat gegeven om eventuele wijzigingen aan te brengen 
als de actualiteit daar om vraagt.  
 

 Woord van dank 
De programmacommissie dankt de volgende personen in het bijzonder voor hun inbreng: 
Floor van den Bosch (Kindcentrum Schalkhaar), Maartje Kim Dikkers (domain expert ABN 
Amro), Hans Huberts (horecaondernemer), Martin Kleine Schaars (architect), Geertjan 
Kloosterboer (agrariër), Tjeerd van der Meulen (GroenLinks Deventer) Daniëlle Olden 
(recruiter), Albert Reinink (oud-stadsprogrammeur) en Fonz Scheepstra (De Hip). 

 Penvoerder, fotografie & vormgeving 
Redactie, fotografie en vormgeving van dit stuk zijn verzorgd door Roderic Rosenkamp. 
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