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Voorwoord  

 
Beste Hattemers, 

Vol trots presenteer ik u hierbij het VVD verkiezingsprogramma JOUW Hattem. Hierin laten we zien dat onze 

liberale ambitie goed hand in hand kan gaan met het aan u geven van vrijheid en ruimte. Hoewel het ons plan voor 

een vitaal Hattem is, kunnen we onze ambities niet zonder uw stem op 21 maart 2018 realiseren. En....door ook 

daarna mee te denken, kunt u mede bepalen hoe de toekomst van Hattem eruit zou moeten zien.  

VVD Hattem koerst op een meer intensieve samenwerking met de regio Zwolle die al heeft bewezen dat door het 

samenbrengen van onderwijs, ondernemers en overheid de werkloosheid en tekorten op de arbeidsmarkt kunnen 

worden teruggedrongen. Om de kansen die deze topregio biedt optimaal te kunnen benutten, willen we uitbreiden 

wat we nu al goed doen. Dit kan door de verbinding die we allemaal hebben met regio Zwolle op het gebied van 

wonen, veiligheid, zorg en duurzaamheid te verstevigen.  

Niet alleen voor het intensiever samenwerken met regio Zwolle maar zeker ook voor de verdere ontwikkeling en 

groei van onze prachtige stad Hattem is uw betrokkenheid en het gezamenlijk ontdekken en ontwikkelen van 

kansen ons veel waard.  

We nodigen u uit uw ideeën aan te dragen voor hoe JOUW Hattem eruit zou moeten zien. Wat mij betreft is dat een 

vrije, veilige, democratische en goed bereikbare stad waarin het heerlijk wonen is.  

Stem op 21 maart 2018 op VVD Hattem, uw stem is dan een stem voor JOUW Hattem. 

 

Doret Tigchelaar                     

Lijsttrekker VVD Hattem  
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〉  . .waar  het  f i jn  leven is .  

 

Het is fijn leven in Hattem en daar zijn we trots op. Dat willen wij zo houden en daar hoort een schone, leefbare en 

veilige omgeving bij. Het woon- en leefklimaat wordt mede bepaald door gevarieerd en hoogwaardig groen. Als het 

gaat om onderhoud moet de gemeente het voorbeeld geven. Wij vinden het daarentegen normaal dat inwoners zelf 

hun woonomgeving netjes houden en zo een bijdrage leveren aan de gezamenlijke leefomgeving.  

Een woning is niet alleen een opeenstapeling van bakstenen, maar het is je thuis. Daar moet je je veilig en prettig 

voelen. Wij willen dat mensen in Hattem het juiste huis kunnen vinden en dat er voldoende mogelijkheden zijn om 

je huis aan te passen.  

 

Waar je  goed en betaalbaar kunt wonen.   

Het doel moet zijn dat de woningbouw in Hattem aan de marktbehoefte voldoet. Sociale huurwoningen zijn er voor 

mensen met lagere inkomens en dat betekent dat woningbouwcorporaties op ‘scheefwonen’ moeten worden 

aangesproken. Als er sprake is van een goede doorstroming worden wachtlijsten korter. Voor de kwetsbare 

groepen moet plaats zijn in de woonwijken.  

! Wij kijken bij de (her)ontwikkeling van gronden, zoals bij ’t Veen en het oude ijsbaanterrein, altijd of 

woningprojecten mogelijk zijn.  

 

! Voor senioren die mogelijk zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van 

nieuwe concepten en initiatieven (o.a. appartementen, meergeneratie- en mantelzorgwoningen).  

 

! De gemeentelijke woonlasten moeten zo laag mogelijk blijven voor de inwoners van Hattem. 

 

! Wij vinden dat de opening van Lelystad Airport moet worden uitgesteld, zolang de herindeling van het 

Nederlandse luchtruim nog niet heeft plaatsgevonden. Het vliegverkeer moet op grotere hoogte 

komen, zodat Hattem en de regio geen last hebben van het lawaai. 
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Waar je  je  vei l ig  voelt .  

In Hattem blijf je met je handen van andermans spullen af. Geweld is helemaal uit den boze. Verder willen wij de 

verrommeling tegengaan. Hondenpoep, zwerfafval, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast 

wordt aangepakt. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. Immers een schonere stad, is een 

veilige stad en daarom willen wij hoe dan ook meer prullenbakken in de woonwijken.  

! Wij willen de zichtbaarheid van onze Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) op straat 

vergroten. Zo willen wij samen met onze inwoners de kleine criminaliteit bestrijden. De gemeente 

bestrijdt kleine ergernissen, de politie pakt criminelen.  

 

! Wij zijn voorstander van initiatieven waarbij betrokkenen en politiediensten samen kijken hoe de 

(verkeers)veiligheid beter geregeld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan overzichtelijke kruispunten en 

goede straatverlichting, vooral in de buurt van scholen en sportverenigingen. 

 

! In overleg met woningbouwcorporaties komen er duidelijke afspraken over de aanpak van 

woonoverlast. De nieuwe landelijke aso-wet maakt ingrijpen bij grote en herhaaldelijke woonoverlast 

mogelijk. 

 
Waar vervoer vlot  gaat .  

We verplaatsen ons allemaal voortdurend in Hattem. Om familie en vrienden op te zoeken, om naar ons werk te 

gaan en om boodschappen te doen. Je wil je zonder al te veel gedoe verplaatsen. Wij zien het als één van onze 

kerntaken om een goede bereikbaarheid te waarborgen. Een weg of fietspad stopt niet bij de gemeentegrens. Als 

landelijke partij hebben wij op dat gebied ‘goud’ in handen, want wij kunnen in de regio onze krachten bundelen. 

! De gemeente is verantwoordelijk voor het regionaal koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals 

voor ouderen, kinderen en mensen met een beperking. Als het gaat om (speciaal) onderwijs zijn wij 

als Hattemers veelal aangewezen op Zwolle. Ook moeten (weg)werkzaamheden met onze 

buurgemeenten worden afgestemd. 

 

! Wij willen dat straten en wijken worden ingericht met het oog op de toekomst. Wij houden 

bijvoorbeeld rekening met nieuwe vervoersmiddelen, zoals e-bikes en de speed-pedelec. 

 

! We optimaliseren Hattem als fietsstad, zodat niet alleen recreanten maar ook scholieren en werkende 

Hattemers, veilig en vlot op hun bestemming kunnen komen. 
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〉  . .waar  iedereen meedoet .  

 

Iedereen in Hattem verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen wij elkaar. Mocht dat niet 

voldoende zijn, dan staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die nodig is. De onderlinge 

verbondenheid wordt verder versterkt door ons verenigingsleven. 

Werk draagt bij aan geluk en zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en 

eigenwaarde. Wie werkt, benut zijn of haar talenten en mogelijkheden, en investeert zo in zichzelf en in de 

toekomst van onze samenleving. We willen dat zoveel mogelijk mensen werken, betaald of vrijwillig. Daarom 

verwachten wij dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal beheersen.  

 

Waar de benodigde zorg voor iedereen toegankel i jk  is .  

Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in hun eigen omgeving en met de ondersteuning 

die ze daarbij nodig hebben. Zorg is maatwerk. Er wordt gekeken naar de behoefte van de mensen en wat het beste 

past bij hun hulpvraag. Zo kan het zijn dat een vereenzaamde Hattemer graag als vrijwilliger bij een 

sportvereniging aan de slag wil en dat deze ondersteuning de beste vorm is. Volgens ons kan zorg in meerdere 

vormen worden aangeboden Zo krijgt iedereen in Hattem de zorg die bij hem en of haar past. 

! De mogelijkheden en de kwaliteit van zorg moeten inzichtelijk zijn, zodat je weet waar je uit kunt 

kiezen.  

 

! We zijn er trots op dat veel Hattemers met liefde zorgen voor hun naasten. Wij willen met een 

Mantelzorg-steunpunt (dat raad kan geven) voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.  

 

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

te komen. We verwachten dat je voor je uitkering een tegenprestatie levert. 

 

! Ondernemers worden bij ons participatiebeleid betrokken om meer kansen te creëren voor 

werkzoekenden. Daarnaast vragen wij vanuit regionaal verband aan het onderwijs om, in afstemming 

met het bedrijfsleven, hun opleidingen aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 
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Waar kinderen zich thuis voelen 

Het gaat erom dat ieder kind in Hattem meedoet. School moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. 

Vroegtijdige signalering van o.a. huiselijk geweld, armoede en taalachterstand is van groot belang, zodat kinderen 

die in de problemen dreigen te raken, tijdig hulp krijgen. Op school leren ze hoe we in Nederland met elkaar 

omgaan en welke vaardigheden nodig zijn voor de 21e eeuw.  We vinden het belangrijk dat je in Hattem zo vrij 

mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. 

! School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom bekijkt de gemeente de mogelijkheid van een 

ruimte in of nabij een (toekomstig) schoolgebouw die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, 

zoals een ruimte voor muziek, sport en/of cultuur. 

 

! Mocht hulpverlening nodig zijn dan vinden wij het belangrijk dat de gemeente één aanspreekpunt 

regelt, dat samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.  

 
Waar ruimte is  voor sport  

Sport is goed voor iedereen in Hattem. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 

contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Sport moet toegankelijk worden gemaakt 

voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Het beleid qua accommodaties moet in nauwe 

samenwerking met de verenigingen worden opgesteld. Openheid van beide kanten is daarbij essentieel. 

! We zetten in op ondersteuning van verenigingen met een modern aanbod van sport, bewegen en 

maatschappelijke betrokkenheid. 

 

! Voor ons is van belang dat sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties nauw 

samenwerken om iedereen zoveel mogelijk te laten bewegen. 

 

! Wij willen samen met de verenigingen zorgen voor betaalbare, duurzame en geschikte 

accommodaties.  
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〉  . .waar  de gemeente er  voor haar  inwoners is .  

 

Wij vinden het normaal dat de gemeente er alles aan doet om u goed te helpen. Zo is het voor ons vanzelfsprekend 

dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen zaken geregeld worden, wanneer 

het u uitkomt. Bij dienstverlening staat de vraag van mensen centraal, waarbij er wordt uitgegaan van oplossingen 

en mogelijkheden. 

We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Het verkregen belastinggeld 

moet zuinig en zinvol worden besteed. 

Steeds meer Hattemers nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke problemen in 

hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit 

aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, een krachtige gemeenschap en een compacte overheid. 

 

Waar de gemeente met haar t i jd  meegaat .  

We verwachten dat de gemeente dienstbaar en modern is. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. 

Verder zorgt de gemeente ervoor dat haar computers en ICT up-to-date zijn, dat persoonsinformatie altijd 

beveiligd is en dat de privacy is gewaarborgd.  

! Wij gaan als gemeente samenwerken met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals 

identiteitsfraude, tegen te gaan en/of te bestraffen. 

 

! We willen dat het stadhuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt 

regelen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.  

 

! Wij willen een inloopspreekuur in MFC de Marke voor laagdrempelige dienstverlening.  
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Waar de gemeente op een verantwoordel i jke manier met belast inggeld omgaat .  

Een goede financiële huishouding is in Hattem van groot belang. We willen dat duidelijk is waar uw belastinggeld 

aan wordt besteed. Bewoners krijgen jaarlijks online inzage in de begroting en kunnen daarna meebepalen waar 

het geld aan wordt uitgegeven. Er wordt in de begroting ook geld vrijgemaakt om initiatieven van Hattemers te 

ondersteunen. Verder bepaalt bij ons de maatschappelijk bijdrage de toekenning van subsidies.   

! We willen niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Structurele uitgaven dekken wij met structurele 

middelen. Inkomstenmeevallers mogen niet gebruikt worden voor structurele extra uitgaven.  

 

! De gemeenteschuld moet worden teruggedrongen. Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest 

gemeentefinanciën (VNG). De schuldratio en de netto schuldquote moeten op een aanvaardbaar 

niveau zijn. 

 

! Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk in de regio is. Daarom geeft de gemeente opdrachten 

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

 
Waar wordt samengewerkt .  

De inwoners van Hattem krijgen de ruimte om hun kennis in te brengen en worden hiertoe uitgedaagd. Wij vinden 

het belangrijk dat Hattemers de mogelijkheid krijgen om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken. 

Gemeentelijke taken kan de gemeente ook samen met andere gemeenten in de regio uitvoeren of uitbesteden als 

daarmee voordeel (efficiëntie of vermindering van kwetsbaarheid) wordt behaald.   

! De focus op samenwerking moet meer en meer op Zwolle gericht zijn. Zwolle is een economische 

toplocatie in Nederland en van groot belang voor in eerste instantie de arbeidsmarkt. Verder spelen 

zij ook een rol als het gaat om cultuur, zorg en onderwijs. Met een dergelijke gemeente aan onze zijde 

kunnen wij ons geluid sterker later horen daar waar nodig. 

 

! De ‘nieuwe’ omgevingswet (regels voor de fysieke leefomgeving) wordt in samenspraak met de 

inwoners van Hattem actief tot uitvoering gebracht met als doel minder regels en eenvoudige 

plannen.  

 

! Samenwerken met belanghebbenden (o.a. ouders en bewoners ) zorgt bijvoorbeeld voor veiliger 

verkeerssituaties. Waar nodig willen wij een omgeving creëren met schoolzones, oversteekplaatsen 

en duidelijke fietspaden. Veilige oversteekplaatsen en duidelijke fietspaden stimuleren kinderen om 

zelfstandig of samen met klasgenoten naar school te fietsen.     

 



	 14 

 
 



	 15 

〉  . .waar  economie,  recreat ie  en k l imaat  samengaan.  

 

Wij als Hattemers genieten van de vogels in de tuin, van de koeien in de wei en van onze omringende 

natuurgebieden. Tegelijkertijd willen we woonruimte hebben, geld verdienen en niet in de file staan. Ondanks deze 

tegenstellingen zijn groen en economie geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen ze goed hand in hand gaan. 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. 

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor voor onze gemeente. Veel van die bedrijven zijn al bezig met 

duurzaam ondernemen. Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken.  

 

Waar ondernemers de ruimte kr i jgen.  

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Om de 

aantrekkelijkheid van Hattem te vergroten is het nodig dat het economische beleid voor een vitale binnenstad 

verder wordt uitgevoerd. Ons historische centrum is van toegevoegde waarde voor Hattem.  

! Voor (startende) ondernemers is er een gezond ondernemersklimaat met zo min mogelijk regels en 

zoveel mogelijk medewerking.  

 

! Als de ondernemers dat willen dan is voor ons een verruiming van de openings- en sluitingstijden 

binnen de wettelijke grenzen mogelijk. De huidige winkeltijdenwet geeft de mogelijkheid om 

winkeltijden flexibel in te richten, zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open 

willen zijn. Ook staan wij open voor innovatieve combinaties van activiteiten (o.a. blurring). 

 

! Voor ondernemers is het belangrijk dat de gemeente een bijdrage blijft leveren aan de 

aantrekkelijkheid van Hattem. Het gaat dan onder andere om voldoende parkeergelegenheid voor 

auto en fiets (gratis), fiets- en wandelroutes en openbare toiletten. 

 

! Het gezamenlijke bedrijventerrein van Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) wordt in samenwerking en 

afstemming met de gemeenten Zwolle en Kampen verder ontwikkeld. 
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Waar je  kunt genieten van de natuur.  

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de economie in Hattem. Ze bieden werkgelegenheid en 

levendigheid en moeten daarom gestimuleerd worden. Wij weten allemaal hoe mooi Hattem en omgeving is, maar 

Hattem moet (inter)nationaal bekend staan als een stad met een historisch centrum, authentieke winkels en een 

unieke ligging. Zo is Hattem omringd door prachtige natuurgebieden: de uitgestrekte uiterwaarden langs de IJssel 

en de bosrijke Noord-Veluwe. Ook verbindt het product ‘Hanze’ ons zowel met de regio Zwolle als met de Veluwe. 

! Wij zetten in op een samenwerking met steden in de regio, zoals de Hanzesteden en de steden op de 

Veluwe. Op die manier wordt in onze ogen toerisme naar een hoger plan getild.  

 

! Er komt een gedegen marketingplan in samenwerking met relevante partners, waarmee onze 

binnenstad zich kan profileren en de onderlinge samenwerking wordt versterkt.  

 
Waar energieneutraal  normaal  is .  

De gemeente die in 2050 energieneutraal wil zijn, moet zelf het goede voorbeeld geven. Dit kan in onze ogen 

bijvoorbeeld met innovatieve en duurzame producten, zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

Verder willen wij een energieloket, zodat iedereen in Hattem kan navragen wat de energiebesparende 

mogelijkheden zijn. Op die manier worden tegelijkertijd particuliere initiatieven ondersteund.   

! Elektrische auto’s vormen een milieuvriendelijke manier om van A naar B te komen. De gemeente 

werkt actief mee aan voldoende openbare oplaadpunten. 

 

! De gemeente stimuleert verduurzaming door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, 

niet door subsidie te verstrekken. Van projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen wordt ook 

verwacht dat zij binnen onze gemeente energieneutraal bouwen. 

 

! Het afval dat in Hattem gescheiden wordt ingezameld, willen wij bestempelen als grondstof voor 

nieuwe producten (circulaire economie). Wanneer het inzamelen en verwerken van afval goedkoper 

wordt, betekent dit dat de kosten voor de inwoners van Hattem omlaag gaan. 
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〉  …waar de regio voor jou werkt .  

 

Deze paragraaf is gezamenlijk geschreven door de afdelingen Elburg, Kampen, Oldebroek, Zwolle en Hattem. 

Regionale samenwerking levert extra banen, een beter leefgebied en groeiende ondernemingen op. Door 

gemeenschappelijk op te trekken voor onze gezamenlijke belangen kunnen we beter voor en met inwoners werken 

op belangrijke onderdelen. De kracht van de Economische Regio Zwolle ondersteunen we met een evenredige inzet 

van de deelnemende gemeenten. 

De regio Zwolle staat voor grenzeloos besturen. Met meerdere gemeenten kunnen we het geluid van onze regio 

sterker brengen dáár waar het nodig is: zoals in de provinciehuizen, Tweede Kamer of het Europees Parlement. Met 

de gemeenten in de regio maken we één plan voor bereikbaarheid en werken we samen aan werk, nieuwe energie 

en een nog gunstiger vestigingsklimaat. Dit doen we samen met andere regio’s, de provincie en het Rijk. 

! Er komt verdere samenwerking via Port of Zwolle en Kennispoort.  

 

! We willen een Hanzelijn van asfalt die we koppelen aan N50 en Lelystad Airport, en de N50 die we 

opwaarderen door er een A50 van te maken 

 

! We zetten in op een toekomstbestendige, bereikbare A28 door het inzetten van scenariostudies en 

uitvoeringsplannen voor de capaciteitsverbetering van de A28. 

 

! We intensiveren de aanpak en profilering van toerisme in onze regio van Hanzesteden, het Vechtdal, 

Giethoorn en de Veluwe. 

 

! Samenwerking, afstemming en specialisatie van onderwijs gericht op de kansen en het 

ondernemersklimaat van onze regio is een speerpunt. 

 

! Regionale samenwerking is belangrijk voor het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid in de 

regio. 

 

! Prioriteit wordt gegeven aan regelversimpeling voor ondernemers waarbij we streven naar één 

regionale set van eenduidige en eenvoudige regels om mensen aan het werk te helpen, zo mogelijk 

met een ondernemerstoetsingspanel voor regelgeving. 

 

! Er komt beleid gericht op energietransitie waarin we de opgave door regionale wisselwerking 

invullen. 

	


