
 

 

 

 

 

 

 

VVD Oost Gelre:  

Gewoon. Doen. 
 

“De VVD wil de Achterhoek en haar dorpen en steden de ruimte 

geven om door te ontwikkelen, om klaar te zijn voor toekomstige 

veranderingen en een veilige samenleving te kunnen bieden, 

waarin elke inwoner zijn of haar talenten kan ontplooien. 

 

In dit programma wordt aangegeven wat de VVD Oost Gelre de 

komende jaren wil bereiken in Oost Gelre. Lokaal waar het kan, 

samenwerkend bij gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen.” 
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INLEIDING 
 

De VVD is vernieuwd en verjongd. Vanuit de begin 2017 gevormde lokale netwerken wordt 
bestuurlijk over de gemeentegrenzen samengewerkt. Leden en liberale sympathisanten 
hebben nog meer invloed op de toekomst van de eigen streek en buurt gekregen. Lokaal 
waar het kan, regionaal samenwerken bij gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen. Het 
netwerk VVD Achterhoek -bestaande uit de VVD Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost 
Gelre en Berkelland- laat zien dat een sterke landelijke partij ook lokaal werkt aan een 
economisch gezonde én inclusieve samenleving waaraan eenieder op eigen wijze kan 
bijdragen en deelnemen. 
 

Ondanks het feit dat het team van Mark Rutte tijdens de economische crisis vaak moeilijke 
beslissingen moest nemen om ons land klaar te maken voor een nieuwe periode van 
economisch succes en welvaart, bleek na de Tweede Kamerverkiezingen van maart jl. dat 
de VVD niet alleen landelijk maar ook in de Achterhoek, van alle deelnemende partijen de 
meeste stemmen heeft verkregen. Daar zijn de VVD’ers in de Achterhoek trots op.  
Lokaal werkt de VVD met betrokken mensen en heeft het goede ideeën, die kunnen 
bijdragen aan een gezond, welvarend en veilig woon- en werkklimaat. In tegenstelling tot 
lokale partijen, die op andere bestuursniveaus niet vertegenwoordigd zijn, werkt de VVD 
volop samen met de collega’s op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau.  
 
De VVD werkt er hard aan om de regio Achterhoek te laten doorontwikkelen, zodat we 
interessant blijven voor wie hier al woont of werkt en we nog interessanter worden voor 
mensen die dat overwegen. Voldoende werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid, een 
veilige leefomgeving, volop zorg waar nodig, de juiste woning voor iedereen, solide financiën 
en duurzaamheid gerelateerd aan economische ontwikkelingen, zijn voor de VVD de 
thema’s van vandaag. Deze thema’s bekijken we vanuit een liberaal perspectief: 
zelfstandigheid, eigen kracht en creatief ondernemerschap.  
 
Om als regio daadkrachtiger te worden richting de provinciale, landelijke en Europese 
politiek, hecht de VVD er waarde aan om regionaal breed op te trekken. Regionale 
onderwerpen kunnen alleen goed worden opgepakt als alle neuzen dezelfde richting op 
staan. Daarom hebben de VVD Berkelland, VVD Doetinchem, VVD Oost Gelre en VVD 
Oude IJsselstreek samen gesproken over thema’s voor dit verkiezingsprogramma. 
 
De VVD wil samen met haar inwoners werken aan het toekomstbestendig maken van onze 
mooie gemeente Oost Gelre. VVD Oost Gelre: Gewoon. Doen.  



VVD Oost Gelre: Gewoon. Doen.          Pagina 3 van 9 

  

 

 

“De VVD Oost Gelre zet zich in om beter in te spelen op de 

woonbehoefte, vooral op voldoende passend aanbod voor zowel 

jongeren als ouderen.” 

 

 

De Achterhoeker wil leven in een omgeving… 

 Waar het goed wonen en toeven is 
Binnen onze gemeente gebeurt er heel veel. De beschikbare ruimte wordt veelal voor 
meerdere zaken gebruikt. We hebben ruimte nodig voor onze huizen, kantoren, fabrieken, 
boerderijen, wegen, spoor en natuur. Er bestaan nu 26 verschillende wetten om dat te 
regelen. Daarvoor in de plaats komt één wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet spreekt 
ons als liberalen zeer aan. Deze wet maakt het makkelijker om bijvoorbeeld een dakkapel te 
bouwen of een oprit te verbreden, en op grotere schaal biedt het meer mogelijkheden voor 
de uitbreiding van een bedrijventerrein of de verlenging van een (snel)weg. Procedures 
rondom vergunningen worden namelijk korter en goedkoper. Met meer ruimte en vrijheid 
voor onze inwoners. 
 
De Omgevingswet is heel breed en gaat ook over het verbinden van mensen, over het 
belang van onze fysieke leefomgeving en over onze gezondheid.  
De VVD Oost Gelre ziet de komst van deze wet als een kans voor het verminderen van 
regels en voor een andere benadering van de samenwerking met onze inwoners, met als 
oogmerk meer ruimte en meer vrijheid.  
 

 

 

 

 

 

De VVD Oost Gelre is tegenstander van de huidige woonvisie. De woonvisie is verworden 
tot een keurslijf. Die het onze inwoners moeilijk maakt om in de eigen gemeente te wonen 
door nieuwbouw van woningen te beperken. Hierdoor ontstaat vooral in de kleine kernen 
een tekort aan passende woningen, vooral voor jongeren en ouderen.  
 
Woningbouw in alle kernen is vereist, vooral voor jongeren en ouderen. Als er marktbehoefte 
is, moet de bouwsector ruimte krijgen hieraan te kunnen voldoen. Onze prioriteit ligt bij 
nieuwe starterswoningen, het stimuleren van levensloopbestendige woningen en 
verduurzaming van bestaande (huur)woningen. 
 

De woonvisie is verworden tot een keurslijf. De VVD Oost Gelre is daarom van mening 

dat de woonvisie van tafel moet. Het tekort aan passende woningen, vooral voor 

jongeren en ouderen, moet worden aangepakt. 

 
We hebben de verplichting om statushouders te huisvesten en doen dit bij voorkeur 
verspreid over de kernen en hun wijken. Bij het onderbrengen van grotere aantallen in één 
gebouw of in één straat hanteren we het 1 op 1 principe: we bieden op die plekken evenveel 
woonruimte aan onze eigen inwoners aan. Een mix is immers een basis voor integratie. 
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“De VVD Oost Gelre streeft naar een goede wegverbinding via de 

N18/A18 richting Arnhem-Nijmegen en Enschede, de A1 en het 

Duitse achterland en naar modernisering van het openbaar vervoer.” 

 

 

 

 Waar bereikbaarheid vanzelfsprekend is 
Bereikbaarheid en mobiliteit is in de Achterhoek van essentieel belang. Bereikbaarheid is 
voor de VVD Achterhoek niet alleen het verkeer en openbaar vervoer, digitale 
bereikbaarheid hoort daar ook zeker bij. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke 
vestigingsfactor voor bedrijven, maar ook voor mensen die in de Achterhoek willen wonen 
maar elders werken.  
 
Het streven van de Regio Achterhoek om de afstudeer- en stageregio van Nederland te 
worden, onderschrijven wij zeer. Hoe meer jongeren ervaren dat de Achterhoek "Smart 
Industry” combineert met goede voorzieningen en een groen leefklimaat, des te beter wordt 
onze toekomst. Dergelijke doelstellingen kunnen we alleen halen als we onze 
bereikbaarheid op orde hebben. 
 

 

 

 

 

 
 
De strategische ligging van de gemeente Oost Gelre langs de N18 moet verder versterkt 
worden. Daarom heeft de VVD Oost Gelre zich altijd sterk gemaakt voor een verbetering van 
de N18/A18 en blijft zich inzetten voor de aanleg van een hele A18, met goede 
dwarsverbindingen naar de A1 en het Duitse achterland. Prioriteit in de komende periode 
heeft fase 2 Varsseveld – Groenlo. Mede door de positieve ontwikkelingen van De Laarberg 
is een betere toegankelijkheid noodzakelijk. De VVD Oost Gelre blijft zich inzetten om deze 
bereikbaarheid, ook via robuuste spoorverbindingen in de regio, te verbeteren. 
 

 De VVD Oost Gelre zet zich in voor goede verbindingen van bedrijventerrein De 

Laarberg met de N18/A18, de A1 en het Duitse achterland. 

 

Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het OV is geen vervanger van de auto, 
maar een aanvulling. De VVD Oost Gelre is tegen het laten rijden van bussen die gevuld zijn 
met lucht in plaats van passagiers. Daarom is terughoudendheid geboden bij het subsidiëren 
van het openbaar vervoer en staan we open voor innovatieve mobiliteitsvormen. De 
leefbaarheid in onze kleine kernen zijn gebaat met een goede verbinding met onze twee 
hoofdkernen: Lichtenvoorde en Groenlo. 
 
Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om je te verplaatsen, en dat geldt bij 
uitstek voor de plattelandsregio die wij zijn. De gemeente werkt daarom actief mee aan de 
plaatsing van voldoende oplaadpunten. 
 

Digitale bereikbaarheid is voor de VVD Oost Gelre van essentieel belang. Het maakt de 
afstanden naar de rest van Nederland en de wereld kleiner, het is een belangrijke 
voorwaarde voor bestaande en nieuwe bedrijven en zorgt voor meer zelfstandigheid bij 
ouderen en hulpbehoevenden, omdat zorg op afstand een steeds belangrijkere plek 
inneemt. 
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De VVD Oost Gelre vindt een goede digitale bereikbaarheid essentieel voor het wonen 

en werken in het buitengebied. 

 
 

 Waar je je veilig kunt voelen 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en in ons eigen huis. 
De geruststellende gedachte dat er een efficiënte en effectieve politiezorg wordt geboden, is 
daarvoor een voorwaarde. De hulpdiensten dienen 24 uur per dag beschikbaar te zijn en op 
tijd te zijn als je ze nodig hebt. 
 
Criminelen zijn bezig om hun werkterrein naar onze regio te verleggen. Die ontwikkeling 
moet worden gekeerd. De VVD Oost Gelre vindt het normaal dat je met je handen van 
andermans spullen af blijft. Geweld is al helemaal uit den boze. Hufters die het zo verpesten 
moeten hard worden aangepakt. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak 
inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 
 
We gaan preventieve maatregelen nemen om Oost Gelre minder aantrekkelijk te maken 
voor criminelen. Te denken valt hierbij aan het meer alert zijn van onze burgers, het sneller 
melden van verdachte zaken, camera inzet, en het (op bepaalde uren) verminderen van het 
aantal in- en uitgangen van industrieterreinen en woonwijken. 
 

 

 

Indien noodzakelijk dient de burgemeester actief gebruik te maken van haar bevoegdheden 
en alle mogelijkheden die tot haar beschikking staan om de openbare orde te handhaven en 
de overlast te bestrijden, ten volle te benutten. 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 moet actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet 
hiervoor geeft. De politie moet goed zichtbaar zijn op straat. Wijkagenten die de buurt goed 
kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Brandweervrijwilligers verdienen alle waardering, 
met als doel de inzet van de vrijwillige brandweer ook in de toekomst binnen de Achterhoek 
te behouden.  
 

De VVD Oost Gelre wil het blauw op straat en blijvende waardering van de inzet van 

brandweervrijwilligers. 

 

 

“De VVD wil dat er een eind komt aan de uitholling van de politie in 

landelijk gebied en zal zich blijven inzetten voor voldoende blauw op 

straat in de Achterhoek.” 
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“De VVD Oost Gelre wil ruim baan geven aan moderne agrarische 

activiteiten, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor een 

circulaire economie.” 

 

 

 

 Waar je kunt genieten van de natuur, en duurzaamheid in het 

teken staat van ondernemen 
 

Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen juist heel goed hand 
in hand gaan. De schoonheid van ons coulissenlandschap, de bossen en andere 
natuurgebieden in de Achterhoek zijn waardevol. Ook in economische zin. Voor onze 
agrariërs, maar ook voor de belangrijke groeiende toeristische sector. 

 

De VVD Oost Gelre gelooft in de kracht van onze streek en onze mooie natuur. We moeten 
ons inspannen om de schoonheid van ons landschap te behouden, mede vanuit toeristisch 
economisch perspectief. Een verdere uitbouw van toerisme en het stimuleren van recreatie 
levert schone bedrijvigheid en nieuwe banen op. 
 
Agrarische bedrijven en landbouwgrond maken deel uit van ons landschap. Wij vinden dat 
landbouwgrond ook landbouwgrond moet blijven, in de zin dat hernieuwbare 
energiebronnen agrarische activiteiten niet mogen verdringen. Een andere belangrijke 
voorwaarde voor hernieuwbare energiebronnen is dat deze het coulisselandschap niet 
mogen aantasten. De VVD Oost Gelre wil ruim baan geven aan de modernisering van 
agrarische activiteiten. Bij veranderingen mag de vereiste landschappelijke inpassing niet 
een te grote belasting vormen voor de agrariër.  
 

De VVD Oost Gelre is voor modernisering van agrarische activiteiten en blijft 

ontwikkelingsruimte bieden aan de landbouw. 

 
De VVD Oost Gelre vindt het belangrijk zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. 
Dat doen wij in het belang van elke Achterhoeker, jong en oud. Duurzaamheid geeft goede 
kans voor economische ontwikkeling. De gemeente moet dit stimuleren door het aantal 
regels te verminderen en in te zetten op het verminderen van procedures. Waardoor 
innovaties mogelijk worden. Op deze wijze kunnen bedrijven mede helpen natuur en milieu 
te beschermen. 
 

De VVD Oost Gelre vindt duurzaamheid een kans voor versterking van verdergaande 

economische ontwikkeling.  

 
Om duurzaamheid te stimuleren wil de VVD Oost Gelre duurzaamheidsleningen 
verstrekken. Waar de markt voortgang belemmert of vertraagt binnen het midden- en 
kleinbedrijf, zullen wij aan deze ondernemers de helpende hand toesteken. 
 

 De VVD Oost Gelre is voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. 
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“De VVD Oost Gelre wil tijdig de bedrijventerreinen uitbreiden, zodat 

bedrijven ruimte hebben om zich te blijven vestigen in Oost Gelre.” 

 

 

 

De Achterhoeker wil  

 Werken voor eigen welvaart 
De VVD Oost Gelre vindt het belangrijk bedrijven te faciliteren die zich in onze regio willen 
vestigen en om bedrijven te behouden voor onze streek. Niet alleen is bedrijvigheid een 
stimulans voor onze economie, het is de spil voor een goede leefomgeving. Daarom 
stimuleert de gemeente de vestiging van nieuwe bedrijven en het aantrekken en behouden 
van werknemers door planologisch voldoende ruimte ter beschikking te stellen, zorg te 
dragen voor het behoud van voorzieningen, zoals op het gebied van gezondheidszorg, 
onderwijs en cultuur, de fysieke en digitale bereikbaarheid te maximaliseren en door het 
wegnemen van bureaucratische belemmeringen.  
 
Evenementen dragen bij aan de economie en leefbaarheid in Oost Gelre. De gemeente 
Oost Gelre is gastheer van een aantal van de mooiste, en ook grootste, evenementen met 
een meer dan landelijke uitstraling. De grote, maar ook de kleinere, evenementen dienen 
ruim baan te krijgen. 
 

 

 

 

 

 
 

De VVD Oost Gelre wil zorgen voor voldoende vestigingsruimte en vrij baan geven 

aan “Smart Industry”. Schone en moderne maakbedrijven, met oog voor 

duurzaamheid en circulaire economie zijn altijd welkom. 

 

Daar waar dat wettelijk mogelijk is, dient de gemeente opdrachten aan ondernemers uit Oost 
Gelre te verstrekken en bij aanbestedingen de inzet van Achterhoekse bedrijven en 
inwoners deel te laten maken van het programma van eisen. 
  

 Zelfstandig functioneren, met zorg als het nodig is 
Voorlichting over het voorkomen van gezondheidsrisico’s, andere op preventie gerichte 
maatregelen en stimulering van sportbeoefening, zijn een vast onderdeel van het 
gemeentelijk beleid. De VVD Oost Gelre staat ervoor om voorzieningen op het gebied van 
onderwijs, sport en cultuur en gezondheidszorg in de Achterhoek zoveel mogelijk te 
behouden en zo dicht mogelijk bij de inwoners beschikbaar te maken. 
 
De VVD Oost Gelre wil bij iedere basisschool een gymlokaal. Na schooltijd moet het 
gymlokaal beschikbaar zijn voor BSO-opvang en andere organisaties om sportgerelateerde 
activiteiten te kunnen beoefenen. 
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“De VVD Oost Gelre wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar 

past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in  

de eigen leefomgeving met de ondersteuning die ze daarbij nodig 

hebben.” 

Van de leeftijdsgroep 18-65 jaar in Oost Gelre doet meer dan 80% al dan niet georganiseerd 
aan sport. De VVD Oost Gelre wil dat de jeugd zo vroeg mogelijk kan beginnen met sporten. 
De VVD Oost Gelre is voor goede sportfaciliteiten en is bereid hierin te investeren. Jong 
geleerd, oud gedaan. 
 
Het verenigingsleven, goede sportfaciliteiten en sociaal-culturele instellingen zijn van 

groot belang voor de leefbaarheid. Zij verdienen een passende subsidiëring. 

 

De VVD Oost Gelre wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Dit kan zijn op 
het brede gebied van onderwijs, sport, cultuur en gezondheidszorg. Wij spreken onze grote 
waardering uit voor de inzet van de vele mantelzorgers in onze gemeente. De VVD Oost 
Gelre vindt dat de gemeente gebruik moet blijven maken van het mantelzorgcompliment.  
 
We zorgen ervoor dat uitkeringen en regelingen daar komen waar ze voor bedoeld zijn. De 
VVD Oost Gelre zet in op controle daarop. De bestedingen ten behoeve van de 
participatiewet hebben we als gemeente zelf in de hand. Meer participatiewerkplekken bij 
bedrijven en (overheids)instellingen komen ten goede aan de mensen. 
 
Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in een eigen leefomgeving 
en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. De VVD Oost Gelre vindt het van 
belang dat de gemeente met professionele medewerkers gratis onafhankelijke 
ondersteuning biedt bij aanvragen om zorg. 
 

 

 

 

 

 
 

Belangrijk is dat zorg dichtbij mensen aangeboden wordt en dat er ruimte is voor nieuwe 
initiatieven. Initiatieven zoals in Mariënvelde zullen door de VVD Oost Gelre verder worden 
gesteund en gestimuleerd. Voor goede zorg en welzijn is samenwerking belangrijk, tussen 
de inwoner en de gemeente,  de gemeente en de zorgaanbieders en de samenwerking 
tussen gemeenten. In de Achterhoek zijn wij hier actief mee bezig. 
 

De VVD Oost Gelre wil dat iedereen mee doet. Langer meedoen. Gezond leven met 

goede sportvoorzieningen voor jong en oud. Langer wonen in je vertrouwde 

omgeving, in een woning waarin je rustig oud kan worden. 

 

 Een overheid, die samenwerkt en vertrouwen schenkt aan 

initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven 
De VVD Oost Gelre wil graag samenwerken met andere partijen die zich ook inzetten voor 
kleinere afstand tussen de inwoners en de gemeentepolitiek, leefbaarheid in de kernen en 
gezonde economische ontwikkelingen. Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor 
het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Wij 
juichen dit toe. De VVD Oost Gelre zet in op het faciliteren van initiatieven van onze 
inwoners. Daarbij moeten de inwoners alle kansen krijgen hun eigen initiatieven verder uit te 
rollen. 
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“De leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre vormt voor de VVD 

Oost Gelre de leidraad voor het kleine kernen beleid.”  

 
De leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre vormt voor de VVD Oost Gelre de leidraad 
voor het kleine kernen beleid, waarin wonen, onderwijs en bereikbaarheid belangrijke 
onderwerpen zijn. Het aanstellen van een programmamanager is hierbij een eerste stap. Het 
programma “Geef Lichtenvoorde kleur” dient de komende jaren voortvarend te worden 
opgepakt. In Groenlo blijven we verder werken aan de uitvoering van programma Plan Stad 
Groenlo. 
 
 

 

 

 

 
 
De VVD Oost Gelre is voor lage gemeentelijke lasten voor onze inwoners en bedrijven. 
Iedere euro die de gemeente uitgeeft moet zinnig en zorgvuldig worden besteed. Het moet 
duidelijk zijn waar deze gelden aan worden besteed. Wij willen dat er realistisch wordt 
nagedacht over de financiële mogelijkheden van onze gemeente. Wat ons betreft wordt er 
niet meer geld uitgegeven dan er is. 
 

De VVD Oost Gelre zet in op lage gemeentelijke lasten voor onze inwoners en 

bedrijven. 

 
De VVD Oost Gelre is voor meer interactie en samenwerking met de omliggende 
Nederlandse en Duitse regio’s. Niet alleen op bestuurlijk niveau, maar zeker ook met 
bedrijven, het onderwijs en op het gebied van toerisme. 
 


