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De VVD Olst–Wijhe staat voor... 
 

… een gemeente waar ruimte is voor initiatief en innovatie; 

... een liberale samenleving waarin een ieder in Nederland, in vrijheid kan leven en werken; 

... inwoners die hun eigen keuzes kunnen maken en hun eigen leven kunnen leiden en daarin ook 
verantwoordelijkheid nemen; 

... inwoners, die vrij zijn om te doen en te denken wat ze willen binnen de grenzen die de wet stelt. 
Zonder angst voor wat dan ook. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan in de liberale visie altijd hand in 
hand;  

... hulp aan mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben en die op eigen kracht die hulp niet kunnen 
regelen. Totdat ze zichzelf kunnen redden. Uitkeringen zijn in beginsel een tijdelijk vangnet. Altijd 
samen op weg naar de grootst mogelijke zelfstandigheid;   

... een overheid, lokaal, provinciaal en nationaal, die zich niet zonder noodzaak met inwoners bemoeit, 
maar die datgene doet wat nodig is en mogelijkheden schept voor zelfontplooiing; 

... een overheid die veiligheid en zorg biedt, waar nodig. Dus een zichtbare en effectieve politie en een 
werkend sociaal vangnet dat in principe altijd leidt tot werk of opleiding en die sociale zorg voor onze 
ouderen faciliteert; 

... een overheid die betrouwbaar, open en duidelijk is naar haar inwoners, bedrijven en organisaties. 
Een overheid die ook duidelijk maakt wanneer iets niet kan. Een overheid die doet wat ze zegt en zegt 
wat ze doet; 

... een dynamische en flexibele gemeente die haar inwoners waar nodig helpt en bedrijven stimuleert; 

… een gemeente waar groen en economie geen tegenstanders zijn van elkaar, maar hand in hand 
gaan;  

... een gemeente waar het goed toeven is, met goede voorzieningen, actieve detailhandel, 
werkgelegenheid en bedrijvigheid in een gezonde leefomgeving, veelzijdige sport- en 
beweegmogelijkheden, met fraai ingerichte openbare ruimtes en uitstekend onderwijs in 
aansprekende gebouwen; 

... een gemeente met gemeenschapszin, ... een gemeente met een sociaal hart, ... een gemeente om 
trots op te zijn!  

 

... Olst-Wijhe met een herkenbare identiteit! 
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Voorwoord 
Aan de hand van de landelijke leidraad, vertaald naar Olst-Wijhe en aangevuld met lokale 
onderwerpen is een programma gemaakt, waarbij de kernbegrippen duidelijk aangeven waarop de 
toekomstige VVD-fractie zal inzetten. De gekozen raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die het 
dichtst bij de bevolking staan. Aan hen de uitdaging initiatieven te nemen die begrijpbaar, tastbaar en 
aansprekend zijn voor de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen in Olst-
Wijhe. De liberale raadsleden geven mede vorm aan het lokale beleid op basis van de liberale 
kernwaarden: individuele vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale gerechtigheid en 
gelijkwaardigheid. Zij brengen dit op betrouwbare en betrokken wijze in praktijk. 

Het verkiezingsprogramma 2014-2018 was mede de basis voor het coalitieakkoord en deelname aan 
het college van Burgemeester en Wethouders in de afgelopen vier jaren. “Doen wat nodig is”, was de 
subtitel van het coalitieakkoord en kwam goed van pas bij het vormgeven van de bezuinigingen op de 
gemeentebegroting vanaf het jaar 2014, de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de jeugdzorg, de participatie en de noodopvang van vluchtelingen. 

In het coalitieakkoord kon de VVD Olst-Wijhe zich goed herkennen op thema’s als: beheersing van de 
lokale lasten, MKB-vriendelijke gemeente, realisatie van glasvezel, een routekaart naar zelfredzame 
energie neutrale kernen, afschaffen hondenbelasting, stimuleren van sportdeelname en waardering 
sporters en vrijwilligers, realisatie van het Ondernemershuis om het ondernemersklimaat te versterken 
en begeleidingstrajecten succesvol te kunnen afsluiten. Verder kunnen we ons goed herkennen in de 
aanpak van de mobiliteit en leefbaarheid in het dorp Olst en de ontwikkelde beleidsvisie, recreatie, 
toerisme en cultuur en de Structuurvisie 

“Olst-Wijhe dichtbij!” 

De titel ‘Olst-Wijhe dichtbij’ verwijst naar de bestaande korte lijnen in onze gemeente: tussen 
organisaties en inwoners, tussen buren en buurtbewoners en tussen het gemeentebestuur en alle 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen in Olst-Wijhe.  
 
Daarom is Olst-Wijhe dichtbij niet slechts een beschrijving, maar ook een ambitie: dat alle inwoners de 
gemeente als dichtbij zullen ervaren. Omdat gemeenten dicht bij inwoners staan en het beste kunnen 
beoordelen wat mensen nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Inwoners zullen 
immers meer onderling gaan regelen en organiseren. We gaan terug naar de menselijke maat: waar 
we elkaar kennen en elkaar kunnen helpen.  
 
Dat lukt alleen als we in Olst-Wijhe ons blijven inzetten voor samenwerking. Samenwerken van 
(groepen) inwoners, die omzien naar elkaar. Samenwerken van organisaties die voorbij het eigen 
deelbelang moeten kijken en moeten samenwerken in het belang van de mensen die ondersteuning 
nodig hebben om mee te kunnen doen. Verbinden van die mensen die iets willen doen voor een ander 
en inwoners die nu eenzaam zijn of vanwege schroom niet om ondersteuning vragen.  
 

De samenleving zal blijven veranderen en daardoor zal ook de relatie tussen inwoner, bedrijf en lokale 
overheid veranderen. Wij zijn voorstander van een bottom-up-democratie, waarin de inwoners, de 
bedrijven, de maatschappelijke organisaties en de verenigingen het verdienen om als partners met 
elkaar èn de gemeente om te gaan, waardoor een ieder wordt uitgedaagd tot meedenken, meepraten 
en meedoen. Het uitgangspunt in een participatiesamenleving moet zijn: “Van sturen naar mogelijk 
maken, van controle naar uitnodigen, met ruimte voor initiatief en innovatie”.  
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Omdat maatschappelijke trends (demografisch, economisch, digitalisering) doorwerken in het 
toekomstperspectief van Olst-Wijhe, zal binnen het lange termijnbeleid van de gemeente op het 
gebied van wonen, ruimtelijke ordening, dienstverlening en zorg daar aandacht voor moeten zijn.  
Adequaat inspelen op nieuwe taken en verantwoordelijkheden en nieuwe ontwikkelingen vraagt 
voortdurend vooruitzien. De kwalitatieve ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie vraagt dan ook 
om te blijven investeren om inwoner en bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn.  

Wij streven naar een kleine, slagvaardige overheid die samen met de burgers garant staat voor een 
veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities 
te realiseren en staat voor een effectief sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. 

Onderzoeken (bron: Trendbureau Overijssel) hebben inmiddels aangetoond dat de ideale 
samenleving bestaat uit circa 7000 huishoudingen, waardoor er een gezonde basis ontstaat voor 
sociale innovatie en ondernemerschap. Wij zetten ons dan ook in om binnen de schaalgrootte van 
Olst-Wijhe de kwaliteit van het leven te optimaliseren, een platform te bieden om de verbondenheid 
met de lokale economie te vergroten en het “noaberschap” te verbreden. 

Met dit verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2018–2022 zet de VVD Olst-Wijhe in op 
veiligheid voor huis en haard, goede onderwijshuisvesting, financieel solide beleid, goede zorg, goede 
infrastructuur, kansen benutten op het gebied van de vrijetijdseconomie, sport, cultuur en beheersing 
van de lokale lastendruk. Dat betekent perspectief voor de komende vier jaar, perspectief voor een 
daadkrachtig college, perspectief voor een sterke fractie, maar vooral: perspectief voor de inwoners 
van Olst–Wijhe. 

Elke democratie wordt gemaakt door mensen. Mensen die meedenken met ons land, in de 
gemeenteraad of thuis op de bank. Wilt u meedenken met Nederland en uw stem laten tellen? 
 

De Programmacommissie: Harry Brink en Jaap Gerkes 

 
  

  
            (foto Marketing Oost) 
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1. Olst–Wijhe, een gemeente waar het leven goed 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 willen dat jongeren zoveel mogelijk in Olst-Wijhe blijven wonen als ze voor het eerst op 
zichzelf gaan wonen. 

• We willen dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn voor jongeren/starters en de 
middengroepen en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen. 

• We vinden het belangrijk dat er de komende jaren extra woningen worden gebouwd voor een- of 
tweepersoonshuishoudens. 

• Ouderen kunnen steeds langer thuis wonen en dat is goed. Maar veel ouderen maken zich zorgen 
over de tijd dat ze minder goed voor zichzelf en/of hun partner kunnen zorgen. Voor ouderen die 
zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. 

• Niet iedereen die in een sociale huurwoning woont is nog een sociale huurder. We spreken 
woningcorporaties aan op dit scheefwonen zodat zij actief het doorstromen stimuleren. 

• Voor inwoners is het handig 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. Wij vinden dan ook dat vergroten 
en aanpassen van woningen, waar dat kan, snel en zonder al teveel gedoe geregeld kunnen 
worden. De gemeente is geen obstakel, maar dienstbaar aan de initiatiefnemer. 

• Wij zijn voor het bevorderen van het eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Maar 
bezit betekent ook verantwoordelijkheid en huizenbezit is belangrijk voor onze inwoners om eigen 
vermogen op te bouwen.  

  

1.2   Waar je afval gemakkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool werkt  
 

We wonen graag in een schone, leefbare omgeving. Wij vinden het normaal dat mensen zelf een 
bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin en straat. De gemeente 
stimuleert het schoonhouden van de eigen omgeving. 

• Samen houden we de wijken netjes. Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, 
graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk 
worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 

• Wij zijn voorstander dat de gemeente Plaatselijke Belangen materialen en/of budget beschikbaar 
stelt om onze leefomgeving leefbaar te houden. 

• De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het 
grondwaterpeil. 

• De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te 
zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en 
natuuronderhoud hoort daarbij.   
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1.3   Waar je kunt genieten van de natuur  

In onze gemeente hebben we ruimte voor natuur en het gebruik van die natuur voor recreatie. Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te genieten van de natuurgebieden 
binnen onze gemeente. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen en willen we geld kunnen 
verdienen. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand 
gaan.  

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te 
beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met 
subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de 
overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets 
aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. De gemeente stimuleert. 

• Uitheemse soorten als de Japanse duizendknoop en berenklauw en andere haarden van onkruid 
gaan we actief bestrijden. 

• Wanneer het groenbeheer in het buitengebied onveilige verkeerssituaties oplevert, leveren we 
hier een extra inspanning om dit te voorkomen. 

  

1.4   Waar we ons gaan aanpassen aan klimaatverandering 

Bewustwording van klimaatverandering is belangrijk voor alle inwoners en ondernemers in Olst-Wijhe. 
We gaan niet achteroverleunen, maar gaan actief aan de slag met “een klimaatrobuuste gemeente”. 
Waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water 
in onze gemeente. Dat is nodig, want klimaatverandering is een serieuze bedreiging. IN het kader van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta de komende 
jaren fors investeren in versterking van de dijk langs de oostoever van de IJssel van Zwolle tot Olst. 
Samen onderzoeken gemeente, inwoners en het waterschap welke maatregelen waar genomen 
moeten worden en hoe die goed ingepast kunnen worden in de omgeving. We gaan deze bedreiging 
omzetten in aantrekkelijke oplossingen. Dat kan alleen slagen als we het samen doen met bedrijven, 
scholen en uiteraard onze inwoners. We gebruiken water om de kwaliteit van onze gemeente als 
woon- en werkomgeving te versterken. Daar waar mogelijk brengen wij water terug in de bebouwde 
omgeving; 

• De gemeente stimuleert het terugdringen van verharde oppervlaktes. Regenwater kan daar 
immers slecht weg en levert sneller overlast op – zeker met de klimaatverandering, waardoor in 
korte tijd meer regenwater gaat vallen. Dus: veel groen en tuinen, ruime groenstroken en bermen. 

• Het project IJsseldijk Zwolle-Olst biedt  mogelijkheden om dorpen en kernen in de gemeente beter 
aan te sluiten op de IJssel en biedt kansen voor extra impulsen voor recreatie rondom de loswal in 
Wijhe en het plan “Olst, mooier aan de IJssel” 

 

1.5   Waar vervoer van A naar B veilig en 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. 

• Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe 
vervoermiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op 
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de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. 
Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingsruimtes. 

• De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard 
mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en 
ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en 
veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en 
politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. 

• De veerpont in Olst is van groot belang voor het recreatieve verkeer tussen de Veluwe en Salland 
maar ook als een goede en snelle verbinding met de A50 als alternatief voor de A1 bij Deventer. 
Maar ook de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer zal steeds drukker worden. Dat betekent dat de 
verkeersdruk bij de aansluiting Veerweg - IJsseldijk toeneemt en in toenemende mate als 
gevaarlijk wordt ervaren. Wij opteren voor een nieuwe veilige toegangsweg naar de veerpont in 
combinatie met de toegang naar de nieuwe parkeerplaats van Abbott. 

• Het woon-werkverkeer maakt in toenemende mate gebruik van snelle E-bikes, als goed alternatief 
voor de auto. Dat vraagt om een ander soort fietspaden. Een snelle fietsverbinding tussen Zwolle 
en Deventer, voor met name het woon-werkverkeer, is hierbij een goede oplossing en een 
alternatief voor buslijn 161. 

• De verkeersbewegingen tussen Boskamp en Olst vragen om nader onderzoek en alternatieve 
vervoersmogelijkheden. 

 
 

2. Olst–Wijhe waar ruimte is voor eigen initiatief 
 
 
2.1   Waar mensen volop de ruimte krijgen 
 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief tot 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. Ze sluiten aan bij ons liberale 
streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige en vitale gemeente en een 
compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

• We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft: om gezond op te groeien, om levenslang 
te wonen, om te sporten en te bewegen en van cultuur te genieten. Dat betekent dat de gemeente 
mensen helpt om het dorpshuis, de sporthal en het voetbalveld te exploiteren. 

• Olst-Wijhe heeft veel vrijwilligers. We zijn daar trots op. Waar mogelijk en nodig willen we 
vrijwilligers ondersteunen. Bijvoorbeeld met een mantelzorgcompliment, vrijwilligersavond en het 
leefbaarheidsbudget.  

 

2.2   Waar ondernemers volop ruimte krijgen  

Ondernemers zijn onmisbaar voor de gemeente. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe 
ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. Als 
het goed gaat met de lokale ondernemers, gaat het ook goed met Olst-Wijhe. Ondernemers verdienen 
meer aandacht en respect. De gemeente blijft “Olst-Wijhe over de vloer” en de bijeenkomsten van 
“Olst-Wijhe Werkt” ondersteunen. 

• Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. 
• De detailhandel in onze dorpen moet zich, als antwoord op schaalvergroting en webwinkels, 
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blijvend kunnen onderscheiden om succesvol te blijven. We willen meer ruimte in 
bestemmingsplannen en regelgeving.  

• Wij zijn volstrekt helder over de zondagsopenstelling. Dat mag je als ondernemer zelf bepalen. 
Daar heeft hij geen gemeentebestuur voor nodig.  

• Ondernemers willen zich onderscheiden binnen Salland, Overijssel en de regio Zwolle. Met het 
internationale keurmerk Cittaslow kunnen we ons, samen met partners uit onze gemeente, goed 
als woon-, werk- en recreatiegemeente, onderscheiden. En werken aan een bewuste omgang met 
landschap, erfgoed, een eigen onderscheidende identiteit, een aansprekend imago en ruimte voor 
nieuwe initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld verblijfsrecreatie. 

 

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. De vrijetijdsmarkt vraagt 
steeds meer om onderscheidend vermogen. Wij willen dat de gemeente de ondernemers in de 
toeristische en recreatiesector stimuleert. Niet door hen te subsidiëren maar door te faciliteren, te 
stimuleren en te enthousiasmeren, maar ook te zorgen voor een goede bereikbaarheid. Gemeente, 
regio en provincie hebben hierin een aanjaagfunctie. 

• De gemeente geeft in haar dienstverlening zelf het goede voorbeeld voor gastvrijheid.  
• Streven naar goede aansluitende fiets- en wandelpaden en waar mogelijk ruiterpaden.   
• Openstaan voor initiatieven die het voorzieningenpeil voor gasten en eigen inwoners op 

toeristisch-recreatief gebied kunnen versterken.   
• Aanmoedigen van initiatieven van ondernemers, die in samenwerking met anderen streven naar 

het combineren  van voorzieningen voor gasten van onze gemeente. 
• De vergrijzing biedt kansen voor de ontwikkeling van specifieke dienstverlening aan senioren. 
• Wij vinden dat grootschalige recreatie-objecten niet thuishoren in ons kleinschalige Sallandse 

coulisselandschap. 
• Samen met maatschappelijke partners gaan we onderzoeken of een uitkijktoren, met educatieve 

en recreatieve potentie, nabij het Info Centrum Den Nul gerealiseerd kan worden. 
 

De agrarische bedrijven verdienen een prominente plaats in het beleid van Olst-Wijhe, zij zijn 
belangrijke economische pijlers in onze regio. Wij hebben veel waardering voor de ondernemers in 
deze sector.  

De landbouw is in verandering. Sinds de mechanisering is sprake van opschaling. Daar is om diverse 
redenen, bijvoorbeeld dierenwelzijn, natuur- en milieukwaliteit, een reactie op gekomen. Bovendien is 
er in algemene zin meer aandacht voor voedsel: wat het is en hoe het gemaakt wordt. Dat maakt dat 
mensen gaan nadenken over het boerenbedrijf achter hun voedsel. Dat betekent dat de economische 
activiteit in het buitengebied en het landschap veranderen. Door de juiste voorwaarden te scheppen 
en de nodige ruimte te creëren willen we de agrarische sector stimuleren om in te spelen op de 
veranderde landbouw, zodat zij zich toekomstgericht kan door ontwikkelen, met inachtneming van de 
randvoorwaarden op het gebied van de volksgezondheid en dierenwelzijn. Innovatie in samenhang 
met de omgeving en gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid is 
hierbij het middel.  

• Het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en 
vergisting van mest en groenafval binnen de agrarische sector wordt door deregulering 
gestimuleerd. 

• De agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met recreatie/toerisme, 
natuurbeheer of een andere bedrijvigheid. 

• Er moet ruimte worden gecreëerd in bestemmingsplannen, zodat ondernemers door 
schaalvergroting een volwaardig bedrijf kunnen blijven ontwikkelen. 
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• Door de schaalvergroting van de landbouw kan het kleinschalige landschap onder druk komen te 
staan. Wij zijn daarom voorstander van agrarische bedrijven die wat schaalgrootte betreft passen 
in het kwetsbare buitengebied van Olst-Wijhe. 

• Maar wij willen gezonde toekomstgerichte in Olst-Wijhe gewortelde familiebedrijven kansen 
bieden, die passen binnen het Sallandse landschap en de economische schaal, waardoor het 
platteland leefbaar blijft. 

• Geen extra gemeentelijke regels bovenop de provinciale, landelijke en Europese regelgeving;  
wettelijk minimum is gemeentelijk maximum. 

• Wij bevorderen herbestemming van leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen die past bij het 
agrarische karakter van ons buitengebied.  
 
 

2.3 En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen  
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het 
milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen maar ook voor onszelf. 

Duurzaamheid biedt kansen 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 eenvoudiger procedures, niet door subsidies.  

• De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energie: zonne-energie, waterstof, warmte-
koude opslag en aardwarmte. Nieuwe ontwikkelingen bieden ook aan onze bedrijven nieuwe 
mogelijkheden. 

• Wij vinden dat voor de kortere termijn windmolens een goede oplossing kunnen zijn, mits deze 
vanuit de bevolking worden geïnitieerd. De gemeentegrens is daarbij niet bepalend. 

• Ook de ontwikkelingen rond biomassa gaan razendsnel. Ondernemers die kansen zien, moeten 
ruimte geboden worden voor realisatie. 

• Zonne-energie is meer geschikt voor toepassing op daken van woningen en bedrijfsgebouwen, al 
dan niet in coöperatief verband. Asbestdaken eraf en bij voorkeur inwisselen voor zonnepanelen.   

• Wel vinden wij dat de revenuen van grootschalige energieprojecten moeten terugvloeien naar de 
lokale gemeenschap. 

• Wij streven ernaar om, samen met partners, alle kernen en buurtschappen energieneutraal te 
maken. 

 
3. In Olst–Wijhe doet iedereen mee 
3.1   Waar je met plezier naar je werk gaat 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Volgens ons moet betaald werk altijd lonen. Een 
baan voorkomt sociale armoede. 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 gemeentelijke 
aanbestedingsregels.  

• Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken vele 
evenementen mogelijk en de gemeente een leukere plek om te wonen.   
 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. 
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Het is zonde als we die niet gebruiken.   

• De gemeente stimuleert dat mensen aan de slag gaan. Wij houden rekening met beperkingen en 
we benutten persoonlijke mogelijkheden; 

• Uiteindelijk zijn een baan en inkomen de beste oplossing. De gemeente doet niet aan 
inkomenspolitiek. Experimenten met een onvoorwaardelijk, levenslang basisinkomen zijn 
ongewenst en wijzen we af.  

• 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 gaan. Het 
verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een 
uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet 
naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

• Werk is de beste remedie tegen armoede. We zetten daarom in op meer maatwerk via bijzondere 
bijstand om zo bij te kunnen springen waar dat echt nodig is. In de bijzondere bijstand houden we 
altijd oog voor de situaties van kinderen. We willen natuurlijk dat ieder kind mee kan doen aan 
school-, sport-, cultuur- en muziekactiviteiten. 

• Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent 
teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. 

 

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. Op school 
leren we ze ook 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 hier belang bij. 

• De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. 
• De school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er in of nabij het 

schoolgebouw ruimte is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, 
sport en cultuur. 

• De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een 
taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld en hier actie op 
ondernemen. 

• Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijven. 

• Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op 
hun baan voor later.  

 

3.3   Waar iedereen 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 Wet Maatschappelijke Ondersteuning is 
daarvoor. Het beschikbare budget mag volledig besteed worden, dus kan daar een ruimhartig beleid 
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met een duidelijk oog voor belangen en kosten gevolgd worden. 

• De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen 
goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt 
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. 

• We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is 
ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te 
voorkomen dat ze overbelast raken. 

• De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen 
en mindervaliden. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.  

• Wij vinden een goede toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid een voorwaarde voor 
mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking om volwaardig mee te kunnen doen in de 
maatschappij. 

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

• Natuurlijk, vinden wij, moet overheidsgeld doelmatig en verantwoord worden besteed. Maar dat 
betekent niet dat je hulpvragers en –aanbieders vooraf moet overstelpen met bureaucratie en 
onnodig veel regels en procedures. Wij ondersteunen dan ook volop het transformatieproces. 

• De zorgdiensten worden scherp ingekocht, maar de kwaliteit staat voorop. Ook hier geldt: 
goedkoop is (mogelijk) duurkoop.  

 

3.4   Waar ruimte is voor sport en bewegen 

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 iedereen, van jong tot oud, kan sporten.  

• Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid.  
• Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande 

jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 
• Ouderen en chronisch zieken hebben baat bij zoveel mogelijk beweging. Het is niet alleen goed 

voor de gezondheid, maar gaat ook eenzaamheid tegen. 
• We handhaven de mogelijkheden om jongeren tot achttien jaar in staat te stellen om mee te doen 

op het gebied van jeudsportbeoefening. 
• De gemeente staat voor een adequaat beheer van de sportaccommodaties in onze gemeente, 

professioneel waar het moet en vrijwillig waar dat kan. 
• Wij blijven de activiteiten van het Sportplatform, het samenwerkingsverband van de 

sportverenigingen en sportaanbieders, volop steunen. 
 

3.5   Waar aandacht is voor kunst en cultuur 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving en verbindt mensen. Kunst en 
cultuur stimuleren de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de 
economie.   

Kunst en Cultuur in Olst–Wijhe is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs 
en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.   

• Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur 
van Olst-Wijhe kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. 
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• Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de 
basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. 

• De IJssellinie  is een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk uit de Koude Oorlog en 
is een van onze culturele erfschatten. Samen met partners gaan we de educatieve en recreatieve 
mogelijkheden van de IJssellinie benutten. 

• De openbare bibliotheek is een culturele basisvoorziening. We vinden dat die voor iedere 
inwoners van Olst-Wijhe bereikbaar moet zijn. Het kunnen lezen is belangrijk voor de 
zelfontplooiing van ieder mens en van groot belang voor een goede en vruchtbare communicatie.  

 

3.6   En waar nieuwkomers meedoen!  

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebieden komen. Als het veilig 
is,  gaan ze waar mogelijk terug naar hun thuisland. In Olst-Wijhe leveren we ons aandeel in de 
huisvesting van statushouders. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk om aan het werk te komen. De 
bereidheid hieraan te werken wordt een eis om bijstand te ontvangen. De gemeente kan je op weg 
helpen om de taal te leren. 

• We verwachten dat nieuwkomers in Olst-Wijhe zich aanpassen. Dat betekent dat ze de 
Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De 
Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente 
faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse 
taal. 

• We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 
gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij 
hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van 
anderen. 

• Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente 
ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.  
  

 

4.   Olst–Wijhe is een veilige gemeente  
 

4.1   Waar je kunt rekenen op de hulpdiensten  

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen omgeving. Je verdient het om op te groeien en 
te leven in een veilige omgeving. Daar is de overheid verantwoordelijk voor. Die veiligheid is de basis 
om je te kunnen ontwikkelen, om te ontdekken en om plezier te maken. Wij willen dat je in Olst-Wijhe 
veilig over straat kunt, zonder dat je wordt uitgescholden, bedreigd of mishandeld. 

• De hulpdiensten komen in geval van nood snel en binnen de afgesproken aanrijtijd. Waar dat 
mogelijk is, maken politie en brandweer gebruik van de modernste technieken om onveilige 
situaties te voorkomen. Elke inbraak, ongeval of brand die voorkomen kan worden, is winst; 

• Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als 
buurtpreventie, sociaal alarm en whatsapp-groepen. 

• Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om 
verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de 
telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.  
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4.2   En waar overtredingen hard worden aangepakt  

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit 
den boze. Individuen die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor 
de publieke zaak inzetten behoren ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden 
hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden 
gekregen.  

• De politie is zichtbaar 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 of overlast veroorzaken. Raddraaiers 
worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en 
die van het lokaal gezag. 

• De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken 
om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn 
bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de veiligheid te handhaven 
en overlast te bestrijden. 

• Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van 
cameratoezicht, waarbij de privacy van de burger in ogenschouw wordt gehouden. 

• Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt  om 
geweld of overlast tegen te gaan. 

• Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 
• Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit 

veroorzaken.   
 

 

5.   Olst–Wijhe, een gemeente die er voor u is 
5.1   Waar de gemeente toegankelijk, dienstbaar en modern is 

We verwachten van de gemeente dat ze toegankelijk, dienstbaar, effectief en modern is. 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. Maar niet elke burger gaat digitaal. Voor hen is de 
fysieke bereikbaarheid van belang. De gemeente is er voor ons, niet andersom.  

• Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners 
waarborgt. 

• Maar een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van inwoners, zit ook 
samen met inwoners aan de keukentafel en zoekt inwoners op om vernieuwing mogelijk te maken 
en beleid vorm te geven. 

• De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, 
basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale 
mogelijkheden. 

• Wij zien communicatie als de spil in de relatie tussen samenleving, overheid en ondernemers. 
Samen met onze inwoners en ondernemers maken we Olst-Wijhe tot een succes; 

• De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.   
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5.2  Waar de gemeente 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 de Plaatselijk Belangen, maar ook direct richting individuele 
burgers en ondernemingen.  

• 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. 

• De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt 
de omgevingswet actief tot uitvoering.   

 

5.3   En waar wij zuinig en zinnig met belastinggeld omgaan  

Een deel van de inkomsten van de gemeente wordt gevormd door gemeentelijke belastingen, 
heffingen en retrebuties. Maar een belasting als de onroerendezaakbelasting mag nooit een melkkoe 
worden om de “gaten” te dichten. Belastinggeld wordt verdiend door onze inwoners en ondernemers.  

• We willen realistische, kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen. 
• Wij zijn er voorstander van om bij het jaarlijks vaststellen van het OZB-tarief de nullijn te hanteren; 

bij uitzondering kan een indexering worden toegepast. 
• Op termijn zijn wij er voorstander van om de OZB te vervangen door een ingezetenenbelasting. 
• Wij zijn van mening dat in een gastvrije gemeente, waar het beleid erop gericht is om toerisme en 

recreatie te bevorderen, eigenlijk geen toeristenbelasting past. In navolging van meer dan honderd 
gemeenten in Nederland willen wij in de komende periode de toeristenbelasting afschaffen. 

• Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven dekken met structurele 
middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. 

• De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Inwoners krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan 
geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

• Van een subsidiesysteem willen we naar een uitvoeringssysteem. Daar waar organisaties taken 
van de gemeente op zich nemen in de uitvoering, betaalt de gemeente voor die diensten. Dat is 
een veel zakelijker benadering en maakt het mogelijk om afspraken over de kosten te maken. 

• De gemeente beperkt zich tot haar kerntaken. Organisaties op afstand van de gemeente, 
werkbedrijven en andere vormen van (sociale-)ondernemingen kunnen taken uitstekend uitvoeren, 
zonder dat ze direct onder de gemeentelijke organisatie vallen. 

• Ten slotte: Ook in financieel minder lastige tijden is een gezonde financiële huishouding 
noodzakelijk.  

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2017 

 

A.A.J. Nijland, voorzitter 
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Nieuwe gezichten op VVD-lijst Olst-Wijhe 
	

De VVD in Olst-Wijhe gaat de verkiezingsstrijd aan met een flink aantal nieuwe namen. Zo 
worden vier van de zes eerste plekken op de lijst ingenomen door nieuwkomers. 

 
Vertrouwd gezicht bij de liberalen is Anton Bosch uit Welsum, wethouder in het huidige college, 
lijstrekker voor de verkiezingen van maart volgend jaar en beoogd wethouder in het volgende college. 
De VVD Olst-Wijhe denkt met haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma de grootste partij van 
Olst-Wijhe te worden. 
 
Naast Anton Bosch bestaat de top 6 uit Hans Olthof (Olst), Erna ter Haar (Welsum), Stefan Groote 
Schaarsberg (Wijhe), Margriet Wegman (Wesepe) en Arnold Nijland (Wesepe). De totale 
kandidatenlijst bestaat uit twintig personen. 
 


