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VOORWOORD  
  

Woord  van  de  voorzitter  
De  VVD  staat  ook  in  Montferland  voor  een  positieve  levenshouding  waarin  keuzevrijheid,  eigen  
verantwoordelijkheid  en  respect  centraal  staan.  
De  VVD  Montferland  wil  dat  onze  gemeente  de  ruimte  geeft  aan  mensen,  verenigingen,  
ondernemers  en  bedrijven  omdat  we  geloven  dat  iedereen  uiteindelijk  zijn  eigen  keuze  moet  
kunnen  maken.    
De  VVD  staat  voor  een  oprecht  liberaal  beleid  waarin  er  ruimte  is  voor  vrijheid,  
verantwoordelijkheid  en  gelijkwaardigheid  voor  alle  mensen.  
De  afgelopen  raadsperiode  heeft  de  VVD  bewezen  een  goede  vertegenwoordiging  te  zijn  in  het  
college  en  de  raad  voor  de  inwoners  van  Montferland.    
In  ons  verkiezingsprogramma  voor  de  komende  raadsperiode  laten  we  zien  een  betrokken  
politieke  partij  te  zijn.  De  VVD  werkt  ook  de  komende  periode  graag  verder  voor  Montferland  en  
al  haar  inwoners.      
  
We  gaan  aan  de  slag……voor  heel  Montferland  !  

  
Januari  2018  
  
Ron  Claassen,    
VVD  Netwerkbestuur,  
afdeling    Montferland  
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DE  LOKALE  ECONOMIE  
De   lokale  en  ook   regionale  economie   in  Oost-Nederland  verdient   continu  aandacht  om   te  
zorgen  dat  iedereen  zijn/haar  inkomsten  in  de  directe  omgeving  kan  (blijven)  verdienen.  

Voor  Montferland  is  er  een  aantal  aandachtsgebieden  waarmee  de  lokale  economie  verder  
versterkt  kan  worden.  Voor  de  VVD  zijn  dat  Transport  en  Logistiek,  Recreatie  en  Toerisme,  
de   detailhandel   met   zeer   divers   winkelbestand,   de   bouw-   en   lokale   bedrijvigheid   en   de  
agrarische  sector.  
  

Transport  en  Logistiek:  
Montferland  is  uniek  gelegen  op  het  
grensvlak  van  de  Achterhoek  en  de  Liemers  
en  grenzend  aan  Duitsland.  De  route  A15-
A12-A3  loopt  langs  onze  gemeente  en  dat  
biedt  grote  kansen  voor  economische  
ontwikkelingen  op  gebied  van  Transport  en  
Logistiek,  zowel  voor  Montferland  als  ook  
voor  de  regio  en  voor  de  BV  Nederland.  
Montferland  bevindt  zich  aan  de  poort  van  

het  Europese  achterland  met  inmiddels  ook  ontwikkelingen  van  snelle  verbindingen  over  het  
land  richting  Azië  tot  in  China.  Na  de  start  van  DocksNLD  I  wil  de  VVD  ook  de  komende  
jaren  deze  ontwikkelingen  verder  stimuleren  en  vol  inzetten  op  DocksNLD  II  met  de  haven  
van  Emmerich  direct  over  de  grens.  
De  T&L  sector  is  meer  dan  opslag  en  aan-  en  afvoer  van  goederen;;  diverse  ondernemingen  
leveren  zogenaamde  Value  Added  Services  op  locatie  door  assemblage  of  het  samenstellen  
van  pakketten  voor  klanten.  Daarmee  is  een  fors  potentieel  aan  werkgelegenheid  aanwezig  
als  men  een  groot  T&L  bedrijf  binnen  haalt.  
  

DE  VVD  WIL  VERDERE  ONTWIKKELINGEN  IN  T&L  STIMULEREN,  W/O  DOCKSNLD  2  

  

Recreatie  en  Toerisme:  
De  groene  bosrijke  omgeving  en  het  glooiend  landschap  van  
onze  gemeente  bieden  goede  mogelijkheden  om  
Montferland  op  gebied  van  recreatie  en  toerisme  op  de  kaart  
te  zetten  en  dan  met  name  als  fietsgemeente.  Als  
fietsgemeente  profileren  betekent  ook  dat  de  fietspaden  
inclusief  de  bermen  goed  onderhouden  moeten  worden.  Een  
kwaliteitsimpuls  voor  de  infrastructuur  is  zeer  gewenst.  Waar  
in  overleg  het  bermbeheer  door  de  direct  aanwonenden  kan  
worden  gedaan  verdient  dit  voor  de  VVD  de  voorkeur  maar  
dan  wel  o.b.v.  goede  jaarlijks  te  maken  afspraken  waarbij  de  
gemeente  in  beperkte  mate  ook  middelen  voor  de  geleverde  dienst  beschikbaar  kan  stellen.    
Waar  het  lokaal  niet  ingevuld  kan  worden  zal  de  gemeente  het  bermonderhoud  moeten  
uitvoeren.  Uiteraard  dienen  de  bermen  juist  dan  goed  onderhouden  te  worden  waardoor  het  
voor  aanwezige  fietsers  duidelijk  is  dat  de  gemeente  veel  waarde  hecht  aan  goed  verzorgde  
fietspaden  in  onze  gemeente.  Dat  geeft  positieve  reclame  en  meer  toerisme  in  de  gemeente.  
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Naast  de  fietsgemeente  is  de  profilering  van  ‘s-Heerenberg  als  kasteelstad,  met  de  rijke  
historie  op  zowel  lokaal,  regionaal  als  nationaal  gebied,  een  extra  mogelijkheid  om  toeristen  
naar  de  gemeente  te  krijgen  en  ook  terug  te  laten  komen.    
Om  de  mogelijkheden  en  kansen  op  dit  gebied  optimaal  te  benutten  zal  samen  met  de  
horecasector  een  plan  moeten  worden  opgesteld  en  uitgevoerd.  Diverse  doelgroepen  
moeten  de  weg  naar  Montferland  vinden  en  hier  langere  tijd  willen  verblijven.  Diverse  
doelgroepen  betekent  ook  dat  er  een  gevarieerd  aanbod  aan  voorzieningen  en  horeca  
aanwezig  moet  zijn,  dus  zowel  voor  de  senioren  die  graag  recreatief  wil  fietsen  als  ook  voor  
jonge  sportbeoefenaars.  Daarnaast  biedt  de  Montferlandse  omgeving  bij  uitstek  de  
mogelijkheid  zakelijk  met  recreatief  te  combineren  en  ook  daar  moeten  ondernemers  en  de  
gemeente  oog  voor  hebben.  Initiatieven  uit  de  markt  dienen  gedegen  te  worden  beoordeeld  
en  de  ondernemers  in  deze  sector  worden  hierin  ondersteund.  

ONDERZOEK  MOGELIJKHEDEN  HORECA  EN  VOORZIENINGEN    

VERDER  VERSTERKEN  VAN  DE  TOERISTISCHE  INFRASTRUCTUUR  

INZET  TOERISTENBELASTING  ENKEL  VOOR  RECREATIE  EN  TOERISME  

  

Detailhandel:  

De  Factory  Outlet  Zevenaar  biedt  volgens  
de  VVD  voor  de  lokale  en  regionale  
winkeliers  kansen  om  extra  bezoek  en  
clientèle  te  trekken.  De  door  sommigen  als  
bedreiging  geziene  ontwikkelingen  moeten  
volgens  de  VVD  juist  als  kansen  worden  
gezien  die  vanaf  dag  1  vol  benut  moeten  
worden.  Samen  met  MKB  Montferland,  
Gastvrij  Didam  en  ondernemersvereniging  Sint  Martinus  wil  de  VVD  graag  kijken  hoe  
gemeente  en  ondernemers  tezamen  de  nieuwe  bezoekers  van  de  Outlet  ook  naar  de  winkels  
in  Didam  en  ’s-Heerenberg  krijgen.    

De  winkelgebieden  in  ’s-Heerenberg  en  Didam  moeten  up  to  date  gehouden  worden  waarbij  
Montferland  zich  van  de  buurgemeenten  onderscheidt  en  volgens  de  VVD  moet  blijven  
onderscheiden  door  goede  gratis  parkeervoorzieningen  dicht  bij  de  winkels,  ondernemers  
weten  hoe  belangrijk  dat  goed  is  voor  een  goed  draaiend  winkelgebied.  Een  gevarieerd  
aanbod  van  winkels  dicht  bij  elkaar  helpt  ondernemers  om  elkaar  te  versterken  en  houdt  de  
winkelgebieden  aantrekkelijk  voor  de  bezoekers  uit  de  regio.    

Promotie  van  lokale  streekproducten  met  de  buurgemeenten  in  de  Achterhoek  en  Liemers  
kunnen  de  regio  en  de  gemeenten  ook  in  de  rest  van  Nederland  meer  op  de  kaart  zetten.  

In  ’s-Heerenberg  kan  de  Lidl  blijven  bestaan,  de  definitieve  afronding  van  het  Masterplan  kan  
volgens  de  VVD  wachten  totdat  de  Lidl  vertrokken  is  op  de  huidige  locatie.  In  Didam  dient  de  
ingeslagen  weg  voor  het  masterplan  verder  vervolgd  te  worden;;  op  hoofdlijnen  ligt  er  een  
breed  gedragen  en  doordacht  plan  voor  de  toekomst  van  het  centrum  van  Didam.  In  de  
uitvoering  van  de  deelgebieden  dient  in  samenspraak  met  de  directe  omgeving  invulling  te  
worden  gegeven  aan  de  plannen.  Een  goed  verkeerscirculatieplan  moet  onderdeel  uitmaken  
van  de  verdere  planning;;  hierbij  dient  bevoorrading  van  supermarkten  in  vaste  tijdslots  nader  
te  worden  onderzocht  en  waar  mogelijk  met  nieuwe  technologie  zoals  elektrisch  
vrachtvervoer  etc.  te  worden  toegepast.  Ook  last  miles  distributie  verdient  de  aandacht  om  te  
onderzoeken  t.b.v.  bevoorrading  in  de  winkelkernen.    
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Omdat  banken  steeds  vaker  de  pinvoorzieningen  beperken  t.g.v.  ramkraakrisico’s  dienen  
banken  in  overleg  met  de  gemeente  goede  pinvoorzieningen  in  het  centrum  te  behouden.      

De  gemeente  moet  vanuit  een  goede  stedenbouwkundige  visie  pro-actief  zijn  als  het  gaat  
om  herbestemmen  van  panden  en  een  plan  op  te  stellen  hoe  om  te  gaan  met  leegstand,  
voordat  leegstand  structureel  plaatsvindt.    

VOORTZETTING  ONTWIKKELING  MASTERPLAN  DIDAM  

WINKELGEBIEDEN  AANTREKKELIJK  HOUDEN  

KANSEN  OUTLET  ZEVENAAR  BENUTTEN  
  

Bouw  en  lokale  bedrijvigheid:  

Alle  Montferlandse  kernen  staan  bekend  als  
kernen  waar  in  het  verleden  veel  zelf  gebouwd  
is;;  binnen  de  gemeente  waren,  en  komen  nu  
ook  gelukkig  weer,  diverse  bouwbedrijven  waar  
een  deel  van  de  inwoners  direct  of  indirect  zijn  
inkomsten  genereert.  Door  als  gemeente  
continu  voldoende  ruimte  voor  nieuwbouw  te  
creëren,  ook  in  samenspraak  met  de  
woningbouwstichting,  kan  de  bouwsector  

gezond  blijven.  Met  name  betaalbare  woningen  voor  jongeren  zijn  noodzakelijk  om  ook  in  de  
toekomst  goed  te  kunnen  sturen  op  bevolkingsgroei  demografie  tegen  krimp  en  ontgroening.  

Het  Montferlandse  bedrijfsleven  moet  de  
ruimte  krijgen  om  zich  te  blijven  
ontwikkelen.  We  mogen  als  Montferlandse  
gemeenschap  erg  trots  zijn  dat  deze  
bedrijven  binnen  onze  gemeentegrens  
opereren.  De  werkgelegenheid  die  deze  
bedrijven  direct  en  ook  indirect  via  toeleveranciers  van  diensten  en  tussenproducten  in  de  
gemeente  creëren  is  zeer  waardevol  voor  de  gemeentelijke  economie.  Goed  betaald  werk  
zorgt  er  voor  dat  er  lokaal  ook  meer  besteed  wordt  en  steunt  daarmee  ook  weer  de  overige  
lokale  economie.    

STIMULEREN  WONINGBOUW  

RUIMTE  VOOR  BEDRIJFSLEVEN:  GROOT,  MKB  en  ZZP  
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Agrarische  sector:  

Montferland  is  van  oorsprong  een  
plattelandsgemeente  met  vele  kernen  waar  
de  agrarische  sector  al  van  oudsher  actief  
is  in  de  landbouw,  veeteelt  en  gemengde  
bedrijven.  

Schaalvergroting  binnen  de  sector  leidt  
ertoe  dat  er  bij  anderen  soms  
functieverandering  gewenst  is.  De  
gemeente  dient  hier  volgens  de  VVD  in  mee  te  werken  zodat  eenieder  in  de  gelegenheid  
blijft  om  zijn  inkomen  te  blijven  verdienen.  Bijkomend  effect  zal  zijn  dat  er  meer  diversiteit  in  
het  buitengebied  optreedt  en  daarmee  recreatie  en  toerisme  ook  een  impuls  kan  krijgen.  
Uiteraard  mag  de  bedrijfsvoering  van  doorgaande  agrarische  bedrijven  niet  belemmerd  
worden  door  nieuwe  activiteiten.  De  VVD  vertrouwt  erop  dat  in  goed  overleg  veel  mogelijk  is  
en  de  diverse  activiteiten  in  het  buitengebied  elkaar  en  de  gemeenschap  kunnen  versterken.  

Innovatie  op  agrarische  bedrijven,  in  de  vorm  van  
nieuwe  technologieën,  zoals  op  gebied  van  
energieopwekking,  dienen  vanuit  de  gemeente  
gestimuleerd  te  worden;;  sanering  van  asbest  
moet  door  de  gemeente  gestimuleerd  worden  en  
blijven  door  de  juiste  leningen  beschikbaar  te  
stellen.    

  

Het  gebruik  van  internet  is  onmisbaar  voor  goede  bedrijfsvoering,  glasvezel  dient  in  het  
buitengebied  met  hoge  prioriteit  te  worden  aangelegd.  Waar  nodig  dient  de  gemeente  hierin  
verder  het  voortouw  te  nemen.    

RUIMTE  VOOR  FUNCTIEVERANDERING  BUITENGEBIED  

GLASVEZEL  BUITENGEBIED  
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WOONLASTEN  

De  woonlasten  bestaan  uit  afvalstoffenheffing,  
rioolheffing  en  OZB.  

De  VVD  heeft  met  de  coalitiegenoten  de  
afgelopen  jaren  de  woonlasten  beperkt  
gehouden,  door  goed  financieel  beleid  
konden  de  afvalstoffenheffing,  de  rioolheffing  
en  de  OZB  binnen  de  vooraf  gestelde  norm  
blijven.  Voor  komende  jaren  wil  de  VVD  de  
woonlasten  op  en  liefst  onder  het  landelijk  

gemiddelde  brengen;;  thans  zitten  we  nog  iets  boven  het  landelijk  gemiddelde.  

Afvalstoffenheffing  en  rioolheffing  zijn  heffingen  die  kostendekkend  moeten  zijn;;  goed  
beleid  op  dit  gebied  en  waar  mogelijk  samenwerking  om  schaalvoordelen  zoals  met  de  
RDL  te  behalen  zorgt  er  dan  ook  voor  dat  de  kosten  niet  hoger  zijn  dan  strikt  noodzakelijk.  

Voor  de  VVD  geldt  dat  de  OZB  niet  als  eerste  post  voor  dekking  van  open  posten  van  de  
gemeente  mag  dienen.  De  waarde  van  een  pand  in  eigendom  en  in  gebruik  moet  niet  de  
grondslag  zijn  van  hoeveel  u  als  inwoner  in  algemene  zin  moet  bijdragen  aan  algemene  
middelen.  De  VVD  wil  de  OZB  jaarlijks  maximaal  met  de  inflatie  laten  stijgen.  

De  algemene  taken  van  de  gemeente  moeten  in  eerste  instantie  gedekt  worden  door  de  
middelen  in  de  algemene  uitkering  van  het  rijk  en  uit  inkomsten  ten  gevolge  van  de  
bedrijfsvoering  van  de  gemeente.  Lokale  belastingen  zijn  noodzakelijk  maar  dienen  volgens  
de  VVD  wel  tot  een  minimum  beperkt  te  blijven.  Heffing  van  belastingen  dient  een  doel  te  
dienen  en  niet  een  automatisme  te  zijn  om  overheidstekorten  daarmee  standaard  aan  te  
vullen.  

BEVRIEZEN  OZB  
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FINANCIËN  
De  VVD  staat  voor  gezond  financieel  beleid,  
beleid  dat  niet  automatisch  leidt  tot  
belastingverhoging.  Vrijwel  iedere  keuze  die  
we  als  gemeente  maken  zal  financiële  
gevolgen  hebben,  soms  in  het  voordeel  van  
de  gemeente  maar  meestal  in  de  vorm  van  te  
maken  kosten  t.g.v.  de  keuze.  Over  dekking  
voor  te  maken  keuzes  dient  te  allen  tijde  
vooraf  nagedacht  te  worden  en  er  moet  
gezocht  worden  naar  goedkopere  
alternatieven  en  alternatieve  dekking.  

De  mogelijkheden  van  dekking  via  externe  middelen  zoals  provinciale  gelden,  rijksgelden  en/of  
Europese  gelden  dienen  eerst  verkend  te  worden  voordat  er  een  beroep  wordt  gedaan  op  de  
inwoner  om  via  een  belastingverhoging  bij  te  moeten  dragen.  

Inhuren  van  externen  moet  van  geval  tot  geval  goed  bekeken  worden  en  altijd  vooraf  goed  
vastgelegd  worden  wat  geleverd  wordt  tegen  welke  prijs.  

De  VVD  is  van  mening  dat  er  ook  na  2  kerntakendiscussies  kritisch  met  de  uitgaven  wordt  
omgegaan:  niet  kijken  of  er  geld  is  gereserveerd  en  het  dan  maar  uitgeven,  maar  of  de  uitgaven  
echt  nodig  is  en  eventueel  goedkoper  kan.  Bij  de  vorming  van  een  nieuwe  coalitie  zullen  de  
financiële  gevolgen  van  ambities  glashelder  moeten  zijn.  Financiële  risico’s  moeten  goed  in  
beeld  zijn  en  gewogen  worden.  
  
TERUGHOUDEND  ZIJN  MET  VERHOGING  LOKALE  BELASTING  
VERANTWOORD  FINANCIEEL  BELEID  
REM  OP  EXTERNE  INHUUR    
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DIENSTVERLENING    
Met  betrekking  tot  de  dienstverlening  wil  de  VVD  graag  
een  evaluatie  hoe  de  huidige  openingstijden  worden  
ervaren  door  de  inwoners  van  Montferland  maar  ook  
hoe  het  vanuit  de  gemeente  ervaren  wordt  qua  
efficiency.  Verdere  digitalisering  en  on  demand  
aanbieden  van  diensten  op  locatie  kan  de  
dienstverlening  op  termijn  verhogen.  Goed  
gedefinieerde  pilots  op  dit  gebied  juicht  de  VVD  toe.  De  
ambitie  van  Montferland  op  gebied  van  de  
dienstverlening  is  en  moet  blijven  dat  we  op  dit  gebied  
in  de  top  van  de  Nederlandse  gemeenten  meedraaien.    

  

MONITORING  DIENSTVERLENING    

PILOTS  NIEUWE  VORMEN  DIENSTVERLENING  
  

EVENEMENTEN  

De  VVD  wil  helpen  om  traditionele  evenementen  in  de  diverse  kernen  in  stand  te  houden  en  als  
onderdeel  van  de  lokale  cultuur  op  te  nemen  voor  zover  dat  nog  niet  gebeurt  of  gebeurd  is.  
Hierbij  valt  te  denken  aan  de  kermis  die  in  iedere  kern  gevierd  wordt.  Doordat  scholen  steeds  
minder  de  vakanties  of  vrije  dagen  afstemmen  op  deze  data  wordt  het  voor  exploitanten  steeds  
oninteressanter  om  nog  naar  kernen  te  komen  en  daarmee  wordt  een  lange  traditie  de  
afgelopen  jaren  langzamerhand  om  zeep  geholpen.  Als  het  eenmaal  weg  is  komt  het  ook  niet  
meer  terug.    

Een  aantal  traditionele  evenementen  dienen  in  
nauw  overleg  met  de  lokale  wijk-  en  dorpsraden  
op  gemeentelijk  niveau  vastgelegd  te  worden  in  
een  jaarkalender  evenementen  en  vroegtijdig  
kenbaar  te  worden  gemaakt  aan  de  besturen  
van  basisscholen  en  voortgezet  onderwijs.  Het  
Mechteld  ten  Ham  weekend  in  ’s-Heerenberg,  
Didam  op  Stelten  in  Didam  en  Kunst  en  Kunstig  
in  Zeddam  zijn  evenementen  die  algemeen  
aanspreken  en  waar  de  gemeente  extra  aandacht  bij  scholen  voor  kan  vragen.    
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Waar  nodig  dient  de  gemeente  bij  scholen  het  belang  
van  het  in  standhouden  van  deze  traditionele  
evenementen  en  de  rol  van  de  scholen  extra  onder  de  
aandacht  te  brengen.  

Initiatieven  zoals  het  scholenproject  door  
carnavalsverenigingen  en  de  lokale  schutterijen  die  
afgelopen  jaar  uitgevoerd  zijn  dienen  een  vervolg  te  
krijgen  en  door  de  gemeente  ook  als  waardevol  voor  
kunst  en  cultuur  te  worden  aangemerkt.  Vanuit  de  
gemeente  dient  hier  jaarlijks  een  kleine  bijdrage  in  te  
worden  geleverd  om  de  waardering  voor  dit  lokale  

onderwijs  uit  te  spreken.  Voor  de  toekomst  is  het  noodzakelijk  dat  er  bij  de  jeugd  voldoende  
kennis  en  enthousiasme  aanwezig  is  om  de  carnavalsoptochten  en  schuttersfeesten  in  stand  te  
houden.    

De  organisatie  van  evenementen  in  stad  en  dorpen  
moet  zoveel  mogelijk  worden  ontlast  van  extra  
regels.  Waar  aanvragen  van  vergunningen  nodig  
zijn  wil  de  VVD  de  leges  hiervoor  beperken  tot  een  
vast  bedrag  (evenementenvergunning).  

Behoud  van  grote  regionaal  bekende  evenementen  
dienen  geborgd  te  blijven  door  de  gemeente  in  
samenspraak  en  samenwerking  met  de  
organisatie.    

De  organisatie  van  (wieler)wedstrijden  op  nationaal  
of  hoger  niveau  dienen  altijd  minimaal  18  maanden  vooraf  vastgelegd  te  worden  en  uitsluitend  
door  professionele  externe  organisatie  met  aantoonbare  ervaring  en  tegen  lump  sum  te  
worden  georganiseerd.    

IN  STAND  HOUDEN  LOKALE  TRADITIES  EN  CUTUUR    

STIMULERING  SCHOLENPROJECTEN    

BEHOUDEN  EN  STIMULEREN  BOVENLOKALE  EVENEMENTEN  
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SPORT  EN  ONTSPANNING  
De  VVD    wil  (nog)  meer  inwoners  aan  het  
sporten  krijgen.  Er  moet  meer  worden  
samengewerkt  tussen  sport,  cultuur,  scholen  en  
zorg.  Sportverenigingen  moeten  niet  voor  
onderlinge  krachtenbundeling  weglopen  maar  
juist  kijken  naar  de  kansen  waarbij  
samenvoegingen  en/of  fusies  van  verenigingen  
bespreekbaar  moeten  zijn.  

De  VVD  wil  behoud  van  het  zwembad  of  een  
nieuw  zwembad  in  Didam  en  wil  daarom  
onderzoek  naar  de  mogelijkheden  en  vormen  
voor  een  nieuw  zwembad  na  2020.    

  

Nieuwe  verzoeken  voor  sport  of  verenigingen  door  Montferlandse  inwoners  dienen  volgens  
de  VVD  niet  op  voorhand  te  worden  afgewezen.  Er  is  immers  vrijheid  van  vereniging.      

STIMULEREN  SAMENWERKING  VERENIGINGEN  

STIMULEREN  ZELFREDZAAMHEID  VERENIGINGEN  

CRUYFF  COURTS  WAAR  VOETBALACCOMMODATIE  VERDWIJNT  

BEHOUD  /  NIEUW  ZWEMBAD  DIDAM  

  
MILIEU  EN  ENERGIE  
De  VVD  is  tegen  windmolens  op  locaties  waar  
nu  nog  geen  molens  staan  ook  tegen  
uitbreiding  van  de  huidige  locaties  waar  al  
windmolens  staan.  Het  op  nationaal  niveau  
besteden  van  belastinggelden  aan  de  
exploitatie  van  windmolens  draagt  volgens  de  
niet  bij  aan  economisch  duurzame  
energievoorziening.  De  situaties  als  nu  beoogd  
in  de  Byvanck  is  landschappelijk  niet  wenselijk  
en  draagt  niet  kosteneffectief  bij  aan  CO2  
reductie.  Als  er  al  via  windmolens  hieraan  bij  
wordt  dragen  moeten  geplaatst  worden  op  plaatsen  waar  ze  het  best  renderen.    

De  VVD  wil  lokaal  veel  meer  inzetten  op  de  reductie  van  energiegebruik  (warmte  en  elektra)  
i.p.v.  schijnbare  extra  opwekking  via  windmolens.  Initiatieven  voor  windenergie  op  kleine  schaal  
en  voor  eigen  rekening  is  voor  de  VVD  geen  probleem.    Initiatieven  voor  zonne-energie  krijgt  
wel  de  steun  van  de  VVD.  De  mogelijkheden  voor  duurzame  warmtenetten  moeten  regionaal  
onderzocht  worden  

GEEN  WINDMOLENS    
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LEEFBAARHEID  KERNEN  

Door  de  terugloop  in  bevolking  staat  de  leefbaarheid  
in  de  kleine  kernen  al  enige  tijd  ter  discussie  en  is  dit  
een  zorgpunt  voor  de  politiek  en  de  kleine  kernen  zelf.  
Leefbaarheid   wordt   volgens   de   VVD   in   eerste  
instantie  bepaald  door  de  inwoners  zelf,  niet  door  een  
gemeentebestuur.   Welke   ervaringen   en  
verwachtingen  heeft  de  inwoner  van  een  kleine  kern?  
Waarvoor  is  men  bereid  naar  een  stad  of  andere  kern  
te  reizen,  wat  wil  men  naast  de  deur  hebben.  

Voorzieningen   in   een   kern   kunnen   voor   de   een   de  
leefbaarheid  positief  beïnvloeden  doordat  hierdoor  meer  reuring  in  een  kern  zal  zijn.  Voor  de  
ander  betekent  meer  reuring  minder  rust,  waarvoor  men  misschien  juist  in  een  kleine  kern  is  
gaan   wonen.   Ook   het   in   stand   houden   van   speelvoorzieningen   en/of   terreinen   binnen  
woonwijken  draagt  bij  aan  de  leefbaarheid  en  kwaliteit.    

Volgens  de  VVD  is  het  van  belang  dat  in  de  kleine  kernen  de  inwoners  elkaar  blijven  kennen  
en  kunnen  bereiken  en  waar  nodig  elkaar  kunnen  helpen  in  het  geval  professionele  hulp  van  
verder  moet  komen.  Minimaal  1  voorziening  om  elkaar  te  ontmoeten  binnen  een  kern  en  om  
lokale   activiteiten   te   kunnen   organiseren   is   dan   ook   wenselijk   en   zal   onderling   contact  
stimuleren.    

De  VVD  wil  dan  ook  voor  iedere  kern  een  welzijnsvoorziening/dorpshuis/accommodatie  die  op  
meerdere  wijzen  en  door  meerdere  doelgroepen  gebruikt  kan  worden.  Dit  betekent  echter  niet  
dat   alles  wat   nu   in   een   kern   aanwezig   is   dan   ook   in   een   nieuwe   voorziening   en  maximaal  
gefaciliteerd  ondergebracht  moet  kunnen  worden.  Dat  zou  voor  de  gemeente  onbetaalbaar  en  
niet  te  verantwoorden  zijn  in  relatie  tot  het  aantal  directe  gebruikers  van  betreffende  voorziening  
/   inwoners  van  een  kleine  kern.  Het  betekent  juist  dat  bepaalde  zaken  lokaal  blijven  en  voor  
andere   zaken   naar   elders   gegaan  moet   worden.   Daar   staat   dan   tegenover   dat   uit   andere  
kernen  ook  mensen  over  komen  voor  activiteiten  die  daar  niet  meer  plaatsvinden  maar  wel  in  
eerstgenoemde  kern  plaatsvinden.  

Op  deze  manier  denkt  de  VVD  dat  voorzieningen  in  het  algemeen  zo  veel  mogelijk  en  op  een  
betaalbare   manier   in   stand   kunnen   blijven   binnen   de   kleine   kernen   in   de   gemeente  
Montferland.  

MINIMAAL  1  VOORZIENING  PER  KERN  
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ZORG  EN  ARBEIDSPARTICIPATIE  

De  VVD  wil  de  zelfredzaamheid  van  de  inwoners  
blijven  stimuleren  en  faciliteren,  hierbij  is  de  
menselijke  maat  het  uitgangspunt.  Dit  hoeft  niet  
alleen  door  geld  maar  kan  ook  door  ambtelijke  
ondersteuning  waarop  creatieve  oplossingen  of  
experimenten  een  serieuze  kans  verdienen.  

Het  in  eigen  omgeving  oud  kunnen  worden  is  een  
waardevol  iets  voor  de  oudere  inwoners  van  
Montferland.  Zorg  dichtbij  is  daarvoor  noodzakelijk.  

De  gemeente  dient  de  kaders  te  stellen  en  met  regelmaat  te  evalueren  en  waar  nodig  ook  bij  te  
stellen  als  het  om  de  zorgkosten  gaat  dat  we  als  gemeenschap  tezamen  moeten  opbrengen.  De  
VVD  ziet  innovatie  en  preventie  op  gebied  van  de  zorg  als  mogelijkheid  om  ook  in  de  toekomst  
de  kosten  beheersbaar  te  houden.    

Er  moet  een  goede  regeling  komen  om  de  zgn.  
armoedeval  te  voorkomen.  Het  mag  niet  zo  zijn  dat  
mensen  door  het  accepteren  van  werk  er  financieel  
op  achteruit  gaan.    

Mensen  moeten  steeds  worden  aangesproken  op  
hun  verantwoordelijkheid  als  het  gaat  om  werk.  De  
tegenprestatie  blijft  een  belangrijk  aspect  daarbij.  
Fraude  met  uitkeringen  moet  hard  worden  
aangepakt.  

BEHOUD  VAN  GOEDE  ZORG  VOOR  
DIEGENEN  DIE  DAT  NODIG  HEBBEN  

ZOVEEL  MOGELIJK  MENSEN  AAN  HET  WERK  

  

DE  LOKALE  DEMOCRATIE  
Binnen  Montferland  kennen  we  diverse  wijk-  en  dorpsraden.  De  betrokkenheid  en  het  mee  
willen  denken  en  praten  wordt  door  de  VVD-fractie  als   zeer  positief   en  wenselijk  ervaren.  
Omdat   wijk-   en   dorpsraden   (en   ook   andere   gremia   die   delen   van   de   bevolking   lokaal  
vertegenwoordigen)   historisch   gegroeid   zijn   en   er   geen   eenduidig   format   voor   deze  
(informele)  bestuurslaag  is  bestaat  het  gevaar  dat  in  officiële  contacten  van  deze  raden  met  
het   gemeentebestuur   /   gemeenteraad   zaken   anders   opgevat   worden   dan   bedoeld   of   dat  
verwachtingen  van  in  te  vullen  rollen  anders  zijn  voor  de  beide  partijen.  
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Om   lokale   vertegenwoordigende   organen  
zoals  een  wijk-  of  dorpsraad  recht  te  doen  en  
op   de   juiste   wijze   in   besluitvorming   van   de  
gemeenteraad  mee  te  nemen  is  het  volgens  
de   VVD   noodzakelijk   dat   er   eenduidig  
vastgelegd  wordt  hoe  een  dergelijke  wijk-  of  
dorpsraad   ingericht  wordt   en  welke   rechten  
en  plichten  er  voor  hen  gelden.  Ook  de  wijze  
waarop  men  in  een  wijk-  of  dorpsraad  zitting  
kan  nemen  (namens  wie  spreekt  men)  en  de  
zittingsduur  dient  vastgelegd  te  worden  zodat  er  enige  mate  van  democratische  legitimiteit  en  
een  vastgelegde  termijn  is  voor  de  gesprekspartners  van  de  gemeente/gemeenteraad.  

Nadat  dit  goed  ingericht  is  kan  een  wijk-  of  dorpsraad  als  een  representant  van  een  wijk  of  
dorp  of  deel  daarvan  optreden.  Uiteraard  houdt  iedere  burger  altijd  de  ruimte  om  voor  zichzelf  
anders  te  pleiten  dan  een  wijk  of  dorpsraad  doet.  Soms  is  het  spreken  namens  een  wijk  of  
dorp  echter  wel  praktischer  en  ook  voor  een  gemeenteraad(sfractie)  duidelijker  en  praktischer  
dan  ieder  individu  te  horen;;  dan  moet  duidelijk  zijn  namens  wie  men  spreekt.    

De  VVD  wil  op  gebied  van   lokale  democratie  de   inrichting  van  wijk-  en  dorpsraden  verder  
formaliseren  en  professionaliseren.    

VERBETEREN  KADERS  EN  STRUCTUUR  WIJK-  EN  DORPSRADEN  


