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VOORWOORD 

 
Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij die 

verkiezingen willen wij weer in onze gemeente een ijzersterk liberaal en lokaal geluid laten 

horen.  

Dit programma geeft per thema de visie van de VVD  voor onze gemeentelijke overheid en 

de standpunten die daar bij horen. Daarbij staan wij dicht bij onze kiezers. Wij willen ‘mijn 

leefomgeving’ vertalen in een verkiezingsprogramma dat de dagelijkse zorgen van inwoners 

en ondernemers benoemt en oplossingen aandraagt. Oplossingen die voldoende 

onderscheidend en herkenbaar zijn voor de VVD. We hebben met zorg dit programma 

geschreven dat een sterk liberaal en lokaal insteek heeft. Dit dient als onderlegger voor de 

komende raadsperiode. 

De VVD Heerde kijkt terug op een periode van daadkracht. Dat zijn 4 jaren waarin we veel 

vertrouwen van u als kiezer hebben gekregen en vanuit de coalitie aan de slag zijn gegaan. 

Onderstaande grote projecten zijn gerealiseerd:  

 de lasten voor de burgers laag kunnen houden; 

 decentralisatie van de Rijkstaken in sociale domein goed geïmplementeerd; 

 een prachtig nieuwe en fraai centrum in Heerde en Wapenveld; 

 een schitterend rivierfront in Veessen; 

 een nieuw gemeenschapshuis in Vorchten; 

 een moderne huiskamer met De Heerd voor de gehele gemeente Heerde; 

 beter verkeersveiligheid en er zijn ook minder inbraken. 

Veel vraagstukken overstijgen de gemeentegrens en het voordeel van de VVD is dat de VVD 

in alle omliggende gemeenten is vertegenwoordigd. Onderlinge samenwerking met 

omliggende gemeenten in VVD Netwerk IJsselvallei, provinciale fractie en VVD 2e kamer 

leden is logisch. Dat maakt de VVD nog sterker als dé lokale partij voor de gemeente 

Heerde; met de voeten stevig verankerd in ons mooie gemeente Heerde. 

Voor een inwoner uit: Heerde, Wapenveld, Veessen of Vorchten (Heerdernaar) heeft de 

gemeente Heerde een heel eigen beleving. Niet het gemeentehuis of de raadszaal of het 

centrum staat centraal, maar de wijken en straten waar inwoners wonen. Vandaar de basis 

van dit verkiezingsprogramma: Ik wil leven in een gemeente waar: ………  

Wij willen aan de inwoners laten zien waar wij voor staan, waar wij kansen en mogelijkheden 

zien. We nodigen u uit dit te lezen en u te herkennen in de uitgangspunten, 

Vriendelijke groet namens de Verkiezingsprogramma commissie gemeente Heerde,  

Beerd Volkers, lijsttrekker.  
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 Ik wil leven in een omgeving… 

 

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.  

 

 
 

Iedereen moet in de gelegenheid gesteld kunnen worden om een passende woning te 

vinden of te bouwen. Bouwen is gunstig voor onze inwoners, gunstig voor onze bedrijvigheid, 

gunstig voor onze gemeentelijke financiën. Wij stimuleren bouwen van een huis door een 

particulier. Kortom, meer woningen voor middeninkomens waardoor er ook weer een 

gezonde doorstroom zal ontstaan waardoor het zogenaamde ‘scheefwonen’ minder wordt. 

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 voldoende woningen zijn voor starters in de 4 kernen en dat er kavels zijn voor mensen 

waar ze een eigen huis kunnen bouwen; 

 voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, ruimte is voor de ontwikkeling van nieuwe 

woonvormen; 

 de woonlasten voor de inwoners zo laag mogelijk blijven; 

 ruimte is voor sociale huurwoningen; 

 woningcorporaties aangesproken worden op scheefwonen en het actief stimuleren van 

doorstromen; 

 heel helder is voor inwoners om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij 

hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit 

het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn; 

 eigen woningbezit goed is voor de leefomgeving; 

 de woonvisie leidend is in de afspraken die met de woningbouwcorporaties worden 

vastgelegd.  
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1.2  …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon  is en het 

riool goed werkt 
 
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage 

leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De 

gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt 

Afval als verbrandingsstof bestaat niet meer. Afval staat voor recycling en daardoor zijn er 

minder grondstoffen nodig en dat is goed voor onze natuur. Ruimte geven aan innovatieve 

initiatieven op het gebied van betaalbare en rendabele wijze van afvalscheiding en 

hergebruik. Afgelopen periode is al besloten wekelijks grof tuinafval te kunnen inleveren bij 

Lagemaat en in het buitengebied  weer GTF afval op te halen. Hierdoor is een belangrijke 

bijdrage geleverd aan voorkomen van “verrommeling”. 

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 verrommeling van wijken verder tegen wordt gegaan. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid 

rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen 

worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker; 

 het normaal is, dat alle inwoners gelijk bijdraagt aan de kosten voor de afvoer van het 

water en het beheer van het grondwaterpeil. De rekening van de rioolheffing kan niet 

alleen bij woningeigenaren worden neergelegd; 

 bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels de gemeente regenwater van 

huishoudelijk afvalwater scheidt en regenwater zoveel mogelijk direct in de bodem laten 

infiltreren.  

  

1.3  …Waar je kunt genieten van de natuur 
 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en mooi rivierlandschap, 

van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze 

natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen 

en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en 

economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Door 

het aanleggen van nieuwe fietspaden is de natuur toegankelijker geworden, toeristisch 

aantrekkelijker en kan de recreant makkelijk in onze dorpskernen komen. 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu 

te beschermen. 

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

• het geen nut heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. 

Wel grenzen worden gesteld en gehandhaafd. Milieuvervuiling pakken we aan; 

• de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, van mensen en bedrijven zelf 

komt. 
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1.4  …Waar 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 op te zoeken. 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.  

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 de verschillende vormen van vervoer kunnen goed op elkaar aangesloten worden; 

 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 centraal staan;  

 het integraal verkeers- en vervoersplan geactualiseerd wordt; 

 waar een goed verkeerscirculatieplan wordt gerealiseerd voor het centrum van Heerde; 

 de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een 

rollator, rolstoel, scootmobiel gewaarborgd wordt; 

 de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid standaard is, vooral in de buurt 

van scholen en sportclubs; 

 de gemeente actief bekend maakt wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte en 

er afstemming is over wegwerkzaamheden, aan doorgaande wegen, met de 

buurgemeenten.  
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2.  Waar ruimte is voor eigen initiatief 
 

2.1  …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. Wij juichen deze 

initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar 

een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 dorpshuizen, sport, cultureel centrum, bibliotheek, maar ook diverse vitale activiteiten in 

de dorpskernen zelfstandig functioneren zoals: de ouderencursus, digitale vaardigheden, 

muziekverenigingen;  

 bewoners worden betrokken bij het maken van beleid en initiatieven van bewoners 

gefaciliteerd worden; 

 het College jaarlijks op bezoek gaat in de kernen om in gesprek te gaan met de 

bewoners om hun ideeën, vragen en wensen te horen. 

 

 

 
 

 

 

2.2  …Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
 

Wij profiteren allemaal van een bloeiende economie. Het levert banen en meer inkomen op 

waardoor we belangrijke dingen kunnen doen, zoals zorg, onderwijs en uitkeringen betalen  

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende 

economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. VVD is een partij met hart voor ondernemers. 

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 
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ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Wij beschouwen de komende vier jaar 

als een 2e fase van centrumontwikkeling van Wapenveld en Heerde waar prachtige kansen 

liggen om opgepakt te worden. 

 

 

 

 
 

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 het belangrijk is dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke 

omgeving, zonder onnodige regels en stimuleert een bedrijfsinvestering zones; 

 ZZP ‘ers een steeds belangrijker onderdeel vormen van de lokale economie; 

 levensvatbaarheid van de bedrijven in de centra is van groot belang, stimuleringsbeleid 

van de VVD de komende jaren wordt uitgebreid; 

 een bedrijvencontactfunctionaris nodig is om de lijnen kort houdt tussen ondernemers, 

initiatiefnemers en gemeente; 

 we zo weinig mogelijk regelgeving vanuit de gemeente is en een gemeente ‘zij aan zij’ 

staat met haar ondernemende inwoners; 

 dat kansen gezien en/of gecreëerd worden voor bestaande ondernemers en 

nieuwkomers om zich in Heerde maximaal te kunnen ontplooien; 

 recreatieve ondernemers gestimuleerd worden en mogen uitbreiden tenzij aantoonbare 

permanente schade aan de natuur wordt toegebracht;  

 de huidige winkeltijdenwet de mogelijkheid geeft om winkeltijden flexibel in te richten 

zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn; 

 de gemeente rekeningen binnen dertig dagen betaalt; 

 de geldigheidsduur van vergunningen wordt verlengd waar dat kan; 

 vergunningen waar mogelijk worden afgeschaft, samengevoegd of vervangen door een 

meldingsplicht of algemene regels; 

 ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle lokale 

lasten staan vermeld; 

 met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels 

wordt gegaan, om die te schrappen. 
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2.3  …En waar geïnvesteerd wordt in toeristische voorzieningen 
 
Met de komst van een prachtig Rivierenfront een Veessen als waterpoort tot Heerde, de 

realisatie van fietspaden (knooppuntroutes) , de realisatie van meer water gerelateerde 

recreatieve  mogelijkheden en groei van hoogwaardige campingplaatsen heeft onze 

gemeente voldoende basis voor een succesvol toerisme businessmodel. Het zal Heerde nog 

meer dynamiek geven als wij onze steun geven aan modern, creatief ondernemerschap om 

Heerde een zeer aantrekkelijke verblijfplaats te laten zijn voor kort als wel lang verblijf. Er 

moet dan ook ruimte gegeven worden aan een gevarieerd evenementen programma waarbij 

overlast voor omwonenden altijd voorkomen moet worden.  

 
 

 

 

 

2.4  …En waar agrarisch ondernemen gestimuleerd wordt 
 
De VVD werkt aan een gemeente waar: 

• niet-agrarische (woon)functie in het buitengebied geen belemmering vormt om de 

gewone agrarische bedrijfsvoering te kunnen blijven; 

• geen extra gemeentelijke regels voor de agrarische sector worden gehanteerd, 

bovenop landelijke en Europese regelgeving; 

• het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, 

reststoffen en vergisting van groenafval, binnen de agrarische sector worden 

gefaciliteerd;  

• de agrarische sector de ruimte krijgt voor nevenactiviteiten op het gebied van 

recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid; 

• agrariërs gestimuleerd worden om ook aan landschapsbeheer te doen.  
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2.5  …En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen 
 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met 

het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 

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, niet door subsidies.  

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 de gemeente actief mee werkt aan initiatieven voor voldoende oplaadpunten voor 

elektrische auto’s; 

 iedere inwoner zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en het inzichtelijk wordt ‘waar en 

hoe’ energie kan worden bespaard; 

 initiatieven van Heerdenaren die willen investeren in hun eigen duurzame leefomgeving, 

worden ondersteund; 

 samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfspartners. We zien daarin 

een actieve rol voor de onlangs opgerichte Energiecoöperatie Heerde; 

 duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te 

stellen, worden gestimuleerd. 
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3.  Waar iedereen meedoet 
 

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.  

 

 
 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers uitbesteedt, binnen de 

mogelijkheden van de wet;  

 de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken, worden gekoesterd; 

 zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan, iedereen zijn heeft talenten en 

mogelijkheden kan gebruiken; 

 mensen die zonder werk zijn, arbeidsongeschikt zijn of een afstand tot werk hebben, 

worden geholpen bij het vinden van werk; 

 mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een uitkering;  

 van inwoners die een uitkering ontvangen, verwachten wij een tegenprestatie;  

 een inwoner, die bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie 

verricht, verliest zijn of haar uitkering; 

 iemand die van een uitkering naar een baan gaat, dat financieel aantrekkelijk moet zijn. 

Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) worden 

afgeschaft; 

 fraude met uitkeringen diefstal is en onterecht betaalde uitkeringen tot op de laatste  cent 

teruggevorderd worden bovenop de boete die wordt opgelegd.  
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3.2  …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school 

gaan 
 

Onze jeugd moet een veilige, schone, liefdevolle omgeving opgroeien. Helaas is dat niet 

voor elk kind weggelegd. Ook in onze gemeente komen helaas misstanden voor, waardoor 

een kind tussen wal en schip dreigt te raken. De gemeente moet dan in de bres springen om 

dat kind en eventueel zijn ouders te helpen. Voorop bij de aanpak staat dat het kind zoveel 

mogelijk in de vertrouwde omgeving verder moet kunnen opgroeien. Daarom halen we het 

kind het liefst niet uit de bekende omgeving weg. 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 de school goed en veilig bereikbaar is voor kinderen en ouders; 

 de school is een sociale ontmoetingsplaats is, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur; 

 de scholen nadrukkelijk een taak hebben bij vroegtijdige signalering van radicalisering, 

loverboys en huiselijk geweld; 

 kindermishandeling keihard wordt aangepakt; 

 er een nauw overleg is met verenigingen, kerken en sportverenigingen om 

jeugdproblematiek te onderkennen, zoals drugs en kindermishandeling; 

 (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, op de peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijven, om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten; 

 onderwijs en het lokale bedrijfsleven samen werken, zodat jongeren goed voorbereid 

worden op hun baan voor later; 

 de jeugd serieus betrokken wordt bij gemeentelijke politieke, sociale en andere 

vraagstukken die de jeugd betreffen; 

 jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg, jongerenwerker en het onderwijs werken nauw 

samen om problemen snel op te sporen en op te lossen; 

 vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed met duidelijke criteria; 

 waar één hulpverlener is met wie een band opgebouwd wordt en administratieve 

rompslomp beperkt wordt tot het hoognodige om dit kostbare zorgproces niet in de weg 

te staan. 

 
 

3.3 …Waar ouderen goede zorg krijgen 
 

De zorg in Heerde is van goede kwaliteit en er is ruime keuzevrijheid. Mantelzorgers spelen 

een grote rol. Het behouden van de eigen regie is essentieel, maar wel binnen de 

mogelijkheden.  

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met goede begeleiding; 

 een goede monitoring is van de kwaliteit van de geleverde zorg; 

 een duidelijke, laagdrempelige toeleiding is naar hulp bij een zorgvraag; 

 initiatieven binnen de ouderenzorg worden gefaciliteerd; 

 cliëntondersteuners goed ingevoerd zijn in ouderenzorg; 
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 de inrichting van straten en wijken goed bereikbaar is voor mensen die slecht ter 

been zijn en voor scootmobielen, rollators en rolstoelen. 

 

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. In Heerde is de zorg van goede kwaliteit en staat keuzevrijheid voorop. 

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 iedereen de mogelijkheid heeft voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het 

aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in 

jouw belang meedenkt; 

 een papieren en digitale Sociale Kaart dient overal en voor iedereen beschikbaar te zijn 

 mantelzorgers ondersteund worden, om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast 

raken; 

 de gemeente gebruik blijft maken van de zogeheten “mantelzorgwaardering”.; 

 respijtzorg beschikbaar is; 

 initiatieven voor zorg op kleine schaal, die voldoen aan de gestelde eisen, zijn welkom. 

 kwaliteit van de zorg moet eenvoudig en openbaar inzichtelijk zijn, zodat je weet waar je 

voor kunt kiezen; 

 intensieve monitoring van resultaat van Algemene Voorzieningen wordt uitgevoerd om 

preventief ingrijpen mogelijk te maken om intensieve zorg op termijn beperken;  

 binnen de wettelijke mogelijkheden de gemeente een eigen bijdrage heft, omdat het 

eerlijk is dat er wordt betaalt aan de eigen zorg; 

 de gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 

kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten; 

 de rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden 

door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken; 

 de zorgdiensten scherp worden ingekocht; 

 Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten, een 

belangrijke functie in het “welzijnszorg” arrangement vervullen. De realisatie van een 

definitieve plek voor het Hof van Cramer in Wapenveld is essentieel; 

 beschikbaarheid van publieke AED’s bekend is, burgerhulpverleners getraind worden 

getraind deze te gebruiken; 
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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 ook belangrijk dat elk kind kan sporten.  

In Heerde willen we gezond zijn. Sportclubs vormen de basis voor een gezonde gemeente. 

De clubs bieden ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar omgaan, en op 

elkaar letten. Wij ondersteunen initiatieven om jongeren te verbinden aan sportclubs. We 

investeren in sport. Sport zorgt voor gezonde mensen, voorkomt grote uitgaven in de zorg, 

maar is bovenal gewoon leuk om te doen. De dynamiek spat ervan af bij de sporters uit 

Heerde en de sportclubs. In Heerde willen we dat sportaccommodaties, voor iedereen 

toegankelijk zijn, om sport te kunnen beoefenen. 

We zetten dus in op ondersteuning van verenigingen bij de overgang naar een moderne 

vitale vereniging waar een modern aanbod van sport, bewegen en maatschappelijke 

dagbesteding wordt aangeboden. De inrichting van onze gemeentelijke omgeving daagt uit 

om zoveel mogelijk te bewegen. De gemeente houdt nadrukkelijk rekening bij de inrichting 

van haar openbare ruimte met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen (zoals trap- en 

speelveldjes) voor de jeugd. 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen; 

 jongerenwerkers nauw samenwerken met sportverenigingen;  

 sport toegankelijk is voor mensen met een beperking en de gemeente via een 

prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor bestemd; 

 het sportbeleid de sportverenigingen faciliteert en ondersteunt om hun belangrijke 

preventieve rol naast sportbeleving te kunnen vervullen omdat dit bijdraagt aan de 

gezondheid van de burgers. 
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3.6  …Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 

creativiteit en leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.  

Wij zijn een voorstander van een hoogwaardig en breed aanbod van cultuur en kunstuitingen 

voor zowel jong als oud. Het staat middenin onze samenleving en moet daarom goed 

aansluiten bij de vraag van onze inwoners.  

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 het belangrijk dat nieuwe inwoners van onze gemeente, de geschiedenis en cultuur van 

Heerde kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren;  

 
 

 

 ons historisch erfgoed zoals de wind- en watermolens behouden blijven en de inzet van 

het particulier initiatief zoals bijvoorbeeld: Molen de Vlijt en Erve IJzerman ondersteund 

worden;  

 de jeugd de mogelijkheid krijgt om kennis te maken met de diverse vormen van cultuur 

en kunst en muziek; 

 cultuur geen voorrecht is van een kleine groep mensen en een specifieke groep 

instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden; 

 subsidieaanvragen moeten voldoen aan vastgestelde prestatieafspraken; 

 vergunningverlening eenvoudig is en er een (digitaal) evenementenloket is; 

 bij kleinschalige evenementen, ook laagdrempelige voorwaarden gelden.  

 

 

3.7 …En waar nieuwkomers zich aanpassen  

 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar 

als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.  
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De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 nieuwkomers zich in Heerde aanpassen, dus de Nederlandse taal leren en bijdragen aan 

de samenleving; 

 iedereen die kan werken, werkt; 

 de Nederlandse taal leren een eigen verantwoordelijkheid is van de nieuwkomer. De 

gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in 

de Nederlandse taal;  

 voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De 

gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.  
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4.  Veiligheid 

 

4.1  …Waar je je veilig voelt 
 
‘Veiligheid begint bij jezelf’ is ons uitgangspunt. Wijzelf kunnen al een belangrijke bijdrage 

leveren aan de veiligheid in onze buurt door Whats-app groepen te organiseren om 

buurtpreventie vorm te geven. Belangrijk is dat de politie en BOA’s zich laat zien als ‘oren en 

ogen’. Gewelddadig gedrag tegen onze politie en BOA’s is onacceptabel en wij steunen de 

politie in haar optreden tegen crimineel gedrag. BOA’s moeten herkenbaar en zichtbaar zijn. 

Nodeloos vandalisme dient maximaal bestreden te worden. We moeten veilig over straat 

kunnen blijven lopen en fietsen, ook met een verlichte fietspaden op gevaarlijke “enge” 

locaties/fietsroutes.  

 

 

 

Gemeente en politie evalueren of de huidige inzet van cameratoezicht volstaat. 

Cameratoezicht in de (uitgaans)centra zorgen aantoonbaar voor daling van geweld en 

inbraken. Zo blijven we gezellig uitgaan. Ook In het welzijnswerk wordt actief samengewerkt 

met politie en wijkagenten om overlast gevende groepen aan te pakken.  

Het moet voor iedereen glashelder zijn wat normaal is in de Gemeente Heerde en welk 

gedrag we niet accepteren. In de gemeente mag je niet met vrees thuis zitten. Kun je je 

kinderen veilig buiten laten spelen. Kun je zonder je onveilig te voelen over straat lopen. Om 

dat te borgen vertrouwen we op de mensen die ons veilig houden, en verdienen zij de juiste 

instrumenten om hun werk te doen. Meer bevoegdheden en capaciteit voor gemeentelijke 

handhaving (BOA’s), zodat de politie meer tijd en ruimte heeft voor het aanpakken van grote 

vergrijpen. De gemeente bestrijdt kleine ergernissen, de politie pakt criminelen.  

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn en binnen de gestelde 

tijdslimiet ter plaatste zijn; 

 de hulpdiensten altijd goed bereikbaar zijn. Een app is soms handig, maar is nooit de 

enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten.  
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 we aangifte kunnen doen op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent 

die in dat geval op afspraak langs komt; 

 iedereen bijdraagt aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven 

als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen; 

 we ons thuis voelen in onze eigen buurt en huis; 

 veiligheid een gezamenlijke inspanning is, die valt of staat bij de bereidheid van onze 

inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden; 

 drugsdealers worden aanpakt en de burgemeester zijn/haar bevoegdheden gebruikt, om 

drugspanden te sluiten. 

 

 

4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt 
 
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 

helemaal uit den bozen. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en 

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

Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze 

hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. 

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

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

extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s), vergroten de 

zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit; 

 de politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken; 

Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 

rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag;  

 technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van 

cameratoezicht; 

 jongeren die overlast veroorzaken, verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag en 

overleg met hun ouders plaatsvindt; 

 schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die 

dit veroorzaken; 

 vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 

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

mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur) hiervoor geeft;  

 eigenaren van honden verantwoordelijk worden gehouden voor het voorkomen van 

bijtincidenten. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te muilkorven of aan te 

lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafscheiding. 

Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond van de gemeentewet in 

beslag genomen worden.  
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5. Waar de gemeente er voor ons is 
 

 
 
 
 

5.1  …Waar de gemeente dienstbaar en modern is 
 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor 

ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het 

gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is 

vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo 

kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. Bij dienstverlening staat de vraag 

van mensen centraal, waarbij wordt uitgegaan van oplossingen en mogelijkheden. 

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je 

goed te helpen; 

 het digitale loket van de gemeente 24 uur per dag open is om zaken digitaal te kunnen 

regelen;  

 de gemeente ook op een moment buiten kantooruren open is, om zaken te regelen die 

niet digitaal kunnen; 

 de persoonsgegevens van de inwoners altijd beveiligd zijn en de privacy gewaarborgd 

 privacy is een groot goed, dus de 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;  

 de gemeente transparant werkt en gebruik maakt van de mogelijkheden om statistieken 

en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten 

open data); 

 de gemeente communiceert helder en begrijpelijk;  

 de gemeente reageert, binnen de gestelde termijnen, op brieven en mails van inwoners.  
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5.2  …Waar samenwerken met andere gemeente gezocht wordt 
 
Regionale samenwerking levert extra banen, een beter leefgebied en groeiende 
ondernemingen op. Met meerdere gemeenten samen kunnen we het geluid van onze regio 
sterker brengen dáár waar het nodig is, zoals in de Provinciehuizen, Tweede Kamer of het 
Europees Parlement.  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. De gemeente raad van Heerde heeft zich uitgesproken voor samenwerking alleen bij 
een aantoonbare meerwaarde en bij voorkeur met Hattem en Epe, de noord-zuidlijn. 
Economisch gerichte samenwerking richting Zwolle. Sociale samenwerking richting 
Apeldoorn. Bestaande samenwerkingsverbanden worden alleen behouden als er 
aantoonbare meerwaarde is.  

 

5.3  …Waar de overheid 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. Dat kan via dorps- of centrale 

gebiedsraden, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.  

 

De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 een compacte en krachtige overheid is; 

 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. 
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5.4  …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld 

omgaat 
 

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. Het is daarom noodzakelijk om ook de bestedingen, van de beschikbaar 

gestelde financiële middelen, achteraf goed te kunnen beoordelen.  

. 
De VVD werkt aan een gemeente waar: 

 we streven naar verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen;  

 tarieven voor leges en vergunningen, kostendekkend moeten zijn; 

 de woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk; 

 noodzakelijke bezuinigingen geen enkele uitgave van de gemeente onbespreekbaar is; 

 voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs geen boete boven op de 

leges worde behoeft te worden betaald, zo’n situatie is al vervelend genoeg;  

 toeristenbelasting alleen is gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor 

de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van 

maken; 

 structurele uitgaven gedekt worden met structurele middelen. Inkomstenmeevallers 

mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven;  

 uitgaven en inkomsten van de gemeente transparant zijn en bewoners en ondernemers 

jaarlijks eenvoudige inzage kunnen krijgen, waaraan geld is besteed en wat het bereikte 

effect is. 
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