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Nog steeds Samen voor ons Doesburg 
 

 

VVD Doesburg zet ook voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026 haar schouders eronder om van onze 

mooie stad een nog betere stad te maken. Wij vinden het van belang dat mensen volop de ruimte 

moeten krijgen voor initiatieven en dat we het in onze stad samen doen: prettig wonen en leven, 

vrijheid om te ondernemen, fijn werken, mogelijkheden voor goede mantelzorg, de waardering voor 

vrijwilligerswerk etc. Wij willen een actieve dialoog met alle inwoners, bedrijven, verenigingen en 

partners. Hiermee zorgen we voor oplossingen door samenwerking, of ondersteuning waar mogelijk. 

Zo zorgen we met elkaar voor een zelfredzame samenleving waarin iedereen kan meedoen.    

Ook deze nieuwe periode moeten we knopen doorhakken en resultaten bereiken: 

➢ Werkgelegenheid Doesburg moet meer bedrijven aantrekken, en daarmee meer 

werkgelegenheid. Hierop willen we een visie zien. Het toerisme, als onderdeel daarvan, is 

van groot belang voor onze stad. We moeten hierin blijvend en meer investeren.  

➢ Sporthal Beumerskamp willen we toevoegen aan het zwembad waardoor één mooie 

nieuwe sportlocatie op Den Helder ontstaat met daarmee alle synergievoordelen. Hierdoor 

ontstaan 3 verspreide sportlocaties voor heel Doesburg: Den Helder, Sportpark Doesburg en 

Tennis-/Looierspark.  

➢ Woningen bouwen Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. 

Daarvoor moeten we meer gaan bouwen. We willen snel inzicht in alle mogelijke locaties om 

voor het middensegment huur- en koopwoningen te gaan ontwikkelen en hiermee 

doorpakken op daadwerkelijke realisatie. 

➢ Het sociaal domein (zorg, werk en inkomen) kan en moet anders: een groot deel van de 

gemeentefinanciën gaat hierin om. De gemeente moet slechts een vangnet zijn, en inwoners 

stimuleren om mee te doen! Hiervoor willen we naar een meer efficiënte invulling. Op 

uitvoeringsniveau willen we dit domein omvormen naar één toegangsloket en één team.  

Los hiervan vragen we wel speciale aandacht voor de invulling van de jeugdzorg.  

 

Om dit te bereiken, hebben we uw stem hard nodig op 16 maart 2022. Iedereen doet mee: u toch 

ook? 

 

 

 

 

Nog steeds Samen voor ons Doesburg  
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1. Waar het prima leven is. 

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen   
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het 

is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun 

leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te 

passen of door te stromen.  

 

We zien dat onze gemeente steeds meer inwoners van buiten de regio trekt waardoor de druk op de 

woningmarkt toeneemt. We zijn blij met de komst van deze nieuwe bewoners, maar dienen hiervoor 

wel woonruimte beschikbaar te hebben of te realiseren. 
 

We hebben een grote opgave. Er moeten in de eerste komende 10 jaar meer woningen, voor alle 

categorieën, worden gebouwd. We zetten in op woningen voor jongeren, starters en 

middenkoop/huur doorstromers. Daarnaast zorgen we ervoor dat er voldoende aanbod voor 

ouderen is en staan we zowel binnen als buiten de bebouwde kom open voor nieuwe woonvormen. 

Op bestaande locaties moeten we daarmee zo snel mogelijk aan de slag. We staan open voor 

initiatieven onder het motto; Ja mits…… 

Gegroepeerde en zelfvoorzienende tiny-houses in het buitengebied zou zo’n initiatief kunnen zijn. 

• Het nieuwe college dient nog in 2022 een overzicht te maken waar we in Doesburg nog 

woningen kunnen bouwen(, bouwen, bouwen). 

• We willen dat inwoners actief de mogelijkheid krijgen om gemeentelijk snippergroen rondom 

de eigen woning over te kopen van de gemeente, waarmee ook de gemeentelijke 

onderhoudskosten worden verlaagd. 

• Het beschermde stadsgezicht in acht wordt genomen. 

• We willen de woningbouw afstemmen op de vraag en behoefte in onze stad. Dus meer 

middenhuur en middenkoop woningen laten bouwen om zo ook de doorstroom te 

bevorderen. 

• We bevorderen de bouw van woningen die geschikt zijn voor dubbele bewoning zodat 

generaties elkaar beter kunnen ondersteunen bij zorg en arbeidsparticipatie 

(meergeneratiewoning). 

• Groepswonen voor inwoners met een brede beurs willen we ondersteunen. 

• Innovatieve nieuwe woonvormen worden door de VVD toegejuicht. 

• Het gebruik van leningen voor starters op de koopwoningmarkt blijven stimuleren om de 

doorstroming te bevorderen als ook de blijversleningen. 

 

1.2 Het vervoer van A naar B vlot gaat    
 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en 

om familie en vrienden te bezoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor 

een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.  

 

• Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer 

nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht 

met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers 



 

5 
 

centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes en 

oplaadpunten. 

• Meer verkeer betekent meer aandacht voor verkeersveiligheid. Het terugdringen van te hard 

rijden zal de verkeersveiligheid verbeteren. 

• We willen dat de verkeersveiligheid op onder andere de kruising van de Barend Ubbinkweg 

met de Koppelweg, de op- en afritten van de provinciale weg aan de Didamseweg en de Singels 

verbeterd wordt. 

• Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is, ook in het weekend. 

• Doesburg heeft veel verkeers- en verwijsborden. Wij willen dat de borden worden bekeken of 

deze overbodig zijn en zo ja, dan weg laten halen. 

• Ook tijdens het toeristenseizoen moet Doesburg voldoende parkeerruimte hebben voor de 

inwoners en de bezoekers. 

 

1.3 En het groen goed wordt onderhouden 

 
• We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en dan met name in de wijken. Hier is extra geld 

voor beschikbaar gesteld en dient nu ook zichtbaar te worden. 

• Kinderen moeten onbezorgd buiten kunnen spelen in een natuurlijke omgeving die 

onderhouden is.  

• De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht. Hier is een 

beperkte start mee gemaakt die opvolging verdient. 

• Wortelopdruk van bomen is zeer hinderlijk en kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het 

bomenbeheerplan biedt hier handvatten voor en kan strikt toegepast worden.  
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2. Waar er ruimte is voor eigen initiatief 
 

2.1 Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. 

Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en 

innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed 

gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.  

 

• We willen graag een bruisende binnenstad. Een binnenstad die wordt vormgegeven door 

hardwerkende ondernemers, bewoners en bezoekers. 

• Waar de gemeente startende ondernemers stimuleert en initiatieven ondersteunt die 

leegstand voorkomen.   

• Waar een evenwichtig en gevarieerd bedrijvenbestand op het bedrijventerrein gerealiseerd 

en behouden dient te worden. 

• Naast toerisme is Doesburg als logistieke hotspot belangrijk in de regio. Dit moeten we 

behouden en versterken. Met een actieve deelname aan de Groene metropoolregio Arnhem-

Nijmegen vinden wij een balans tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefbaarheid. 

• We hebben veel waardering voor agrarische ondernemers. We willen dat de agrarische sector 

kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor 

nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere 

bedrijvigheid.  

• We stimuleren agrariërs om aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land- en 

tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.  

• Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente 

ze niet te vertellen. Door ze de ruimte te geven kunnen zij doen waar ze goed in zijn: 

ondernemen! 

• Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De 

gemeente betaalt daarom rekeningen van ondernemers binnen dertig dagen.  

 

2.2 Waar mensen volop de ruimte krijgen 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen 

zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het 

gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze 

initiatieven toe.  

 

We zijn blij met de vele vrijwilligers en de wijkraden die graag de handen uit de mouwen steken. Zij 

maken onze gemeente een leukere plek om te wonen. Het sluit aan bij ons streven naar veel 

zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde 

overheidsfinanciën.  
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2.3 En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen 
We willen Doesburg duurzamer maken maar niet ten koste van alles! Verduurzaming moet zeker plaats 

vinden, maar mag niet tot eenzijdige verplichtingen en/of een lastenverzwaring voor inwoners en 

ondernemers leiden.  

 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische 

winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te 

zetten op eenvoudigere procedures.  

 

• Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente 

werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten op de grotere openbare parkeerplaatsen. Het 

beleid hiervoor is vastgesteld en dient in de komende jaren uitgevoerd te worden. 

• Ook voor elektrische fietsen dienen er passende laadmogelijkheden te zijn in onze stad. 

• De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en 

eenvoudige procedures op te stellen. 

• De gemeente geeft het goede voorbeeld bij gebruik van zonne-energie of andere vormen van 

(duurzame) energie. 

• De gemeente stelt duidelijke, ambitieuze maar haalbare reductiedoelstellingen op en durft die 

waar nodig bij te stellen. 

• Het is goed om bestaande woningen te isoleren, maar dit mag geen verplichting worden.  

• Verduurzamen moet betaalbaar zijn, dus minimaal woonlasten neutraal. 

• Als we investeringen doen in onze gemeentelijke gebouwen dan verwachten we dat deze 

duurzaam zijn. 

• Bij alle aanbestedingen stelt de gemeente relevante eisen voor duurzaamheid en hergebruik 

van materialen. 

• De VVD kiest bewust voor géén windmolens op ons grondgebied; daar zijn we echt een maatje 

te klein voor en dat heeft een veel te grote impact op onze omgeving. 

• Zonnevelden zijn ook geen aanwinst in het aangezicht en uitstraling van onze gemeente. 

Waterkracht en zonnepanelen op daken zijn daarentegen goede alternatieven.   
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3. Waar iedereen meedoet; we doen het samen 

3.1 Waar je met plezier naar je werk gaat 
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed 

leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. 

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

 

• Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten 

zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. Indien nodig 

passen we de gemeentelijke inkoopverordening aan.  

 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. 

Het is zonde als we die niet gebruiken.  

• De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, 

kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels 

aan het werk.  

• Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die 

hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te 

komen.  

• Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen 

verwachten, en deze mag in Doesburg hoger. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet 

naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

• Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste 

cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. De gemeente Doesburg moet hier 

een strakker beleid op voeren. 

 

3.2 Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan 
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Ook op school 

leren we ze 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, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen 

voor de klas.  

 

• De scholen zijn goed en veilig bereikbaar voor onze kinderen en ouders.  

• Voor onze jeugd die buiten Doesburg naar school gaat dienen de vervoersvoorzieningen 

optimaal aan te sluiten naar de ons omringende gemeenten. 

• Het outreachend jongerenwerk in Doesburg verdient onze waardering. 

• Jongerencentrum 0313 dient optimaal benut te worden en een veilige plek te bieden voor 

jongeren die geen fijne thuisbasis hebben. 

• We zijn zeer tevreden met de door ons opgestarte initiatieven voor meer StreetArt in de stad. 

Saaie locaties hebben zo een nieuwe uitstraling gekregen. Dit beleid zetten we de komende 

jaren voort op nog meer locaties. 

• Het beleidsplan Spelen en bewegen dient in de komende periode uitgevoerd te worden met 

speciale aandacht voor de binnenstad. 
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3.3 Waar iedere inwoner telt en mee wil doen 
Doesburg is een tolerante samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wat ons betreft,  staat niet je 

afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag. En niet de groep maar het individu. 

Als je in Doesburg komt wonen, ben je Doesburger! 

• De gemeente voert een actief beleid om de inburgering van immigranten in de samenleving te 

bevorderen. In het bijzonder het beheersen van de Nederlandse taal en het verkrijgen van 

werk van belang.  

• Integratiefrustrerende activiteiten worden niet gesubsidieerd.  

• De gemeente werkt mee aan vastgesteld immigratie- en asielbeleid. Er is geen opvang voor 

uitgeprocedeerden die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. 

• Iedereen wordt gelijk behandeld bij het aanvragen van een (schaarse) woning. Bij het 

vaststellen van de huisvestingsverordening wordt de prioriteit voor statushouders wat de VVD 

betreft regionaal afgeschaft. 

 

3.4 Waar iedereen goede zorg krijgt 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het 

normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele 

medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  

 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig 

hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom 

steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  

• De zorg is toegankelijk voor iedereen. 

• Ieder kind verdient een veilig en stabiel thuis. Als ouders dit om wat voor reden (tijdelijk) niet 

kunnen bieden is er de mogelijkheid van Pleegzorg. We willen dat hier in onze gemeente meer 

aandacht voor is. 

• Mantelzorg is waardevol voor de samenleving. Mantelzorgers krijgen alle nodige 

ondersteuning om te voorkomen dat zij overbelast raken. We steunen in de gemeente actief 

mogelijkheden en faciliteiten voor respijtzorg voor mantelzorgers en hun naasten.  

• Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de 

gemeente een eigen bijdrage.  

• De kosten voor jeugdzorg gaan zoveel mogelijk naar begeleiding en waar nodig naar 

behandeling. Alle indicaties moeten bij de gemeente bekend zijn en overschrijdingen van het 

budget zijn minimaal. 

• Bij toewijzing van voorzieningen vanuit WMO, zoals hulpmiddelen en zorg, staat de vraag 

centraal wat de inwoner nodig heeft en wil of kan doen en niet de procedure. Wij zetten ons 

in voor een WMO verordening die uitgaat van mogelijkheden.  

• Onze lokale zorgvoorzieningen mogen niet leiden tot een extra aanzuigende werking voor 

zorgbehoevenden. Ons voorzieningenniveau mag niet ruimhartiger zijn dan in de ons 

omringende gemeenten. 
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3.5 Waar ruimte is voor sport 
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 

contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.  

• Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van 

buurtsportcoaches.  

• Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. Via de sportsubsidie stemt de gemeente 

hiervoor een prestatiedoelstelling af met de verenigingen. 

• De sportvoorzieningen dienen toekomstbestendig en van een hoogwaardig niveau te zijn. 

• Voor het behoud van sportvoorzieningen is het belangrijk dat deze voldoende gebruikt worden 

en de kosten daarmee in verhouding staan. 

• Sportvoorzieningen willen we zoveel mogelijk behouden voor Doesburg, door bijv. logische 

samenwerkingen passend bij de dynamiek van onze stad en inwoners. Wij willen hierin een 

samenwerking met omliggende gemeenten om onze voorzieningen als regiofunctie te 

ontsluiten. 

• We willen het gebied rondom het huidige zwembad opnieuw ontwikkelen en een nieuwe 

sporthal in combinatie met het huidige zwembad realiseren, inclusief goede 

parkeervoorzieningen. 

• Sporthal Beumerskamp wordt gesloopt en de vrijgekomen locatie wordt betrokken bij de 

ontwikkeling van Centrum Beinum. 

 

3.6 Waar aandacht is voor toerisme, kunst en cultuur 

We blijven de komende 4 jaar vol inzetten op Toerisme. In Doesburg is de toeristische en recreatieve 

sector van cruciaal belang geworden voor onze economie. Veel mensen verdienen hierin hun 

boterham en het zorgt ervoor dat onze stad levendig blijft. Ondanks een lastige Corona tijd is de schade 

in Doesburg nog redelijk te overzien gebleven omdat we zaken hier goed voor elkaar hebben. 

We moeten ons echter blijven realiseren dat dit niet vanzelf gaat! We moeten actief blijven op alle 

vlakken in communicatie en samenwerkingsverbanden die er in totaliteit voor zorgen dat Doesburg in 

trek blijft. De VVD wil in de komende jaren dan ook extra investeren om al datgene dat in de afgelopen 

jaren is opgebouwd te behouden en datgene dat door Corona verloren is gegaan weer op te bouwen 

en uit te breiden. Een investering in Toerisme is een investering in onze economie. 

De gemeenteraad heeft in 2021 gekozen om zich bestuurlijk en ambtelijk aan te sluiten in de nieuwe 

samenwerkingsvorm de Groene groei Regio Arnhem en Nijmegen. Maar we hebben in de afgelopen 

jaren ook een prima samenwerking met de Achterhoek opgebouwd. Die willen we graag voortzetten. 

Evenementen, kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving en dragen bij aan 

een bruisende stad met al haar wijken.  

• Investeren in Duurzaam Toerisme te beginnen met een nieuwe toeristische visie voor de 

komende 5 tot 10 jaar. 

• Wij willen graag passende evenementen in onze stad, gespreid over het hele jaar. Hierbij willen 

we de huidige evenementen behouden. 
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• De samenwerking met de andere Hanzesteden op zowel cultureel, economisch als toeristisch 

vlak willen we vergroten. 

• Het behoud van ons erfgoed willen we stimuleren door het oprichten van een erfgoedfonds 

met cofinancieringsmogelijkheden van de provincie. 

• Het Looierspark dienen we vorm te geven zoals we vastgesteld hebben in de ruimtelijke 

structuurvisie; een verbinding tussen de Ooi en de binnenstad. 

 

3.7 En waar het sociaal domein aangepast wordt naar Sociaal Domein 

2.0 
We zijn in Doesburg nu 6 jaar op weg ná de grote decentralisatie van 2015. Het loopt best goed maar 

het kan nog wel beter. We willen in de nieuwe raadsperiode werken aan een Sociaal Domein 2.0. 

 

Dit houdt in dat er één toegang is voor alle zorgvragen in Doesburg voor mensen van alle leeftijden. 

Deze is laagdrempelig voor onze inwoners. Makkelijk te bereiken en centraal gelegen op de Linie 4. 

 

De VVD staat ervoor dat er zorg geboden moet worden aan iedereen die dat nodig heeft en dat moet 

op een zo efficiënte manier als mogelijk gebeuren zodat de kosten nu én in de toekomst beheersbaar 

zijn en blijven. Niet effectieve programma’s, subsidies en beleid worden geëvalueerd en/of effectief 

gemaakt of afgebouwd. 

 

4. Waar je je veilig voelt en criminelen hard worden 

aangepakt 
 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. We vinden het ook normaal dat 

je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit 

verpesten, pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, 

horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die 

hen bedreigen of aanvallen. 

 

• Investeren in onze gemeentelijke handhaving blijft van groot belang voor onze stad en onze 

inwoners. 

• Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten 

op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten 

komen. 

• Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners 

om verdachte of onveilige situaties te melden bij onder andere de wijkagent. 

• De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om 

drugspanden te sluiten. 

• De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar iets 

extra’s aan toe. 

• Aangifte doen kan ook via internet of via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs 

komt. 
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• (Hang)jongeren die overlast veroorzaken en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor 

hun gedrag. 

• Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit 

veroorzaken. 

• Illegale afvalstortingen moeten actiever aangepakt worden. Hier wordt meer handhaving en 

opsporing op ingezet. 

• De gemeente maakt actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB 

(bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.   

• De gemeente maakt zich sterk voor een daadkrachtige aanpak van het bestrijden van huiselijk 

geweld en de invloed daarvan op kinderen en ouderen. 

• Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van 

branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met de VGGM over 

deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen.  

5. Onze gemeente, dus van en voor haar inwoners 

5.1 Met een gemeente die dienstbaar is 
Een gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners en die het haar inwoners gemakkelijk maakt om 

zaken snel te regelen wanneer het hen uitkomt. In onze samenleving kan men tegenwoordig bijna alles 

24/7 regelen. De gemeentelijke overheid is hier een uitzondering op. Dit past niet bij een gemeente 

die dienend is aan haar inwoners. 

 

• De gemeente is er voor ons, niet andersom en moet helder en begrijpelijk communiceren. Aan 

de andere kant gaan we als VVD uit van zelfredzaamheid en is de gemeente geen service 

bureau. 

• We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat de gemeente er 

alles aan doet om je goed te helpen. Ook als er door werken-op-afstand minder op het 

gemeentehuis zelf gewerkt wordt. 

• De gemeente moet de transformatie maken naar een digitale overheid. 

• We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal 

kunt regelen. 

• De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie 

altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd. Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk 

dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met 

andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te 

bestraffen.  

• Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de 

mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online 

toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken, antwoorden en alle 

Collegebesluiten worden voortaan digitaal toegankelijk gemaakt. 

• Het subsidiebeleid dient terughoudend, helder en transparant te zijn. Het oude beleid uit 2011 

wordt in de komende periode beoordeeld en waar nodig aangepast. 
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5.2 Die je niet in de weg zit 
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn 

voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van 

specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante 

bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij 

de besluitvorming.  

 

• De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 

bewoners. 

• Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de 

blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met 

andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. 

• In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor 

samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, het 

Waterschap en Rijk.  

 

5.3 Waar we niet dichtregelen maar handhaven 
De regels die we landelijk opgelegd krijgen, voeren we uiteraard uit. Daar waar er ruimte is voor eigen 

interpretatie zoeken we evenwicht tussen maximaal ruimte geven en behartigen van belangen. Passen 

regels niet of minder goed dan wenden we onze politieke netwerken aan om dit in de landelijke politiek 

geagendeerd te krijgen.  

 

Naast de landelijke regels hebben we onze lokale regels zoals bijvoorbeeld in de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV). We vinden een effectieve set van regels belangrijk. Regels die we niet handhaven, 

laten we liever vallen. Uiteindelijk zien we een mix voor ons van minder regels (meer ruimte voor eigen 

verantwoordelijkheden) en een stringentere handhaving op de regels die we wel hanteren.  

 

5.4 En zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat 
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt 

verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is door 

hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We 

willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  

 

• We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

• Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte 

scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met 

structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele 

extra uitgaven.  

• De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks 

eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

• Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels dienen afgeschaft te worden. 

• De gemeente zet actief in op het binnenhalen van cofinancieringen en subsidies. 


