
 

 

 

 

 

 
 
VVD 2020 voorbij:  
Smart Politics 
regionaal en lokaal sterk, betrouwbaar en stabiel 
 

De VVD wil de Achterhoek de ruimte geven om door te 

ontwikkelen, om klaar te zijn voor toekomstige 

veranderingen. De VVD wil de Achterhoek een veilige 

samenleving bieden, waarin elke Achterhoeker zijn of 

haar talenten kan ontplooien.  

In dit programma wordt aangegeven wat de VVD de 

komende jaren wil bereiken in de gemeenten 

Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Oude 

IJsselstreek, die tezamen het bestuurlijke Lokale 

etwerk VVD Achterhoek vormen.  
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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, en regionaal waar dat beter is. Het netwerk VVD Achterhoek laat zien dat een 
sterke landelijke partij ook lokaal kan werken aan een economisch gezonde én een 
intensieve samenleving waar iedereen op eigenwijze kan meedoen. 

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.  
Ook lokaal hebben we betrokken mensen en goede ideeën, die in uw gemeente kunnen 
bijdragen aan een veilig, gezond en welvarend 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 provinciaal, landelijk en Europees niveau.  

. Daarom hebben de VVD Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Oude IJsselstreek, 
vallend onder het lokale netwerk VVD Achterhoek, dit verkiezingsprogramma samen 
geschreven.  

Graag willen wij samen met u blijven werken aan onze mooie Achterhoek. ‘Smart Politics’ in 
het verlengde van het thema ‘Smart Industry’ waarmee het Achterhoekse bedrijfsleven 
verder op de kaart wordt gezet. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdsgebonden, dat is hoe de VVD acteert en waarom wij uw vertrouwen bij de 
Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 weer waard zijn. 
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Op korte termijn moet de VVD beter gaan inspelen op de 
woonbehoefte van de Achterhoekers, vooral op voldoende aanbod 
voor zowel jongeren als ouderen.” 

 

 

De Achterhoeker wil leven in een omgeving… 

• Waar het goed wonen en toeven is 
Ons land heeft een klein oppervlakte waarop heel veel tegelijk gebeurd. 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 
nieuwe wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet spreekt ons als liberalen zeer aan. Deze 
wet maakt het ons makkelijker om een dakkapel te bouwen of een oprit te verbreden, en op 
grotere schaal biedt het meer mogelijkheden voor de uitbreiding van een fabrieksterrein of 
de verlenging van een snelweg. Procedures rondom vergunningen worden namelijk korter 
en goedkoper.  

De Omgevingswet is heel breed en gaat ook over het verbinden van mensen, over het 
belang van onze fysieke leefomgeving en over onze gezondheid. VVD Achterhoek ziet de 
komst van deze wet als een kans voor het verminderen van regels en voor een andere 
benadering van onze samenwerking, met als oogmerk meer ruimte en meer vrijheid.  

 

 

  

 

 

 

De VVD is voorstander van een meer flexibele benadering van de regionale Woonvisie, die 
is opgesteld door de regio in overleg met de provincie. We onderschrijven het belang om 
nieuwbouw van woningen regionaal af te stemmen en te beperken, want we willen niet 
bouwen voor leegstand. Regulering moet voorkomen dat er in de toekomst een overschot 
aan koopwoningen ontstaat en eigenaren van bestaande koopwoningen worden 
geconfronteerd met waardedaling. Aan de andere kant moeten we ook blijven kijken naar de 
veranderende markt en daar flexibel op kunnen inspringen. Jongeren kunnen nu vaak geen 
passende woning vinden, senioren voelen zich gedwongen in een veel te grote woning te 
blijven wonen. Leegstand en verval worden te vaak in stand gehouden door planologische 
belemmeringen. VVD wil inzetten op een flexibele invulling van de woningmarkt en 
beperkingen moeten daarbij zoveel mogelijk worden weggenomen. 

De VVD wil dat de gemeente actief zoekt naar een invulling van leegstaande 
bedrijfspanden in de centra van de kernen en planologische belemmeringen voor 

hergebruik zoveel mogelijk wegneemt, b.v. als woning. 
 

VVD ziet sport en cultuur als zeer belangrijke onderdelen van een goed woon- en 
leefklimaat. De Achterhoek kent zeer veel sportieve en culturele evenementen zoals de 
Zwarte Cross, Huntenpop, voorheen Olympia’s tour en komend jaar vinden hier bijvoorbeeld 
de Special Olympics plaats. Dit soort initiatieven moeten voldoende ruimte krijgen en 
ondersteund worden waar nodig. 
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De VVD in de Achterhoek streeft naar een goede wegverbinding 
richting Arnhem-Nijmegen, Enschede en richting het Duitse 
achterland.” 

 

 

Bij uitbreiding of vestiging van nieuwe bedrijven, bijvoorbeeld in Varsseveld, Ulft of 
Terborg moet er bijpassende woonruimte kunnen worden gebouwd.  

 
In kleinere kernen moet t.a.v. de mogelijkheden voor nieuwbouw maatwerk geleverd 

worden, zodat starters en senioren in de eigen kern behouden blijven. 

 

Bij de toekomstige huisvesting van de basisscholen in Gendringen wil de VVD, 
binnen de financiële mogelijkheden en met een voorkeur voor een gedeeld 

schoolgebouw, een schoolgebouw bieden dat voldoet aan de eisen van deze tijd. 

 

Cultuur is ook belangrijk voor een goed woonklimaat. De VVD wil het DRUproject 
revitaliseren, maar wel zonder verborgen subsidies op eigen benen laten staan en 

klaar maken voor de toekomst. 

• Waar bereikbaarheid vanzelfsprekend is 
Bereikbaarheid is in de Achterhoek van essentieel belang. Bereikbaarheid is voor de VVD 
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 en elders werken. VVD Achterhoek 
onderschrijft het streven van de Regio Achterhoek om de afstudeer- en stageregio van 
Nederland te worden. 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 VVD heeft zich altijd sterk gemaakt voor een verbetering van de N18, goede 
dwarsverbindingen naar de A1 en robuuste spoorverbindingen in de regio. Daar worden nu 
mede dankzij de landelijke en provinciale VVD goede resultaten geboekt. Maar dat is nog 
lang niet voldoende. De VVD blijft zich inzetten om drukke trajecten te verbeteren. 
Daarnaast is het belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het OV is geen vervanger van 
de auto, maar een aanvulling. De VVD 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. Elektrische 
auto’s zijn een goede 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, bijvoorbeeld door planologische belemmeringen weg te nemen en 
procedures te versnellen. 
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 Passend maatwerk wordt verkozen boven lege bussen in kleine kernen als 
bijvoorbeeld Varsselder, Westendorp of Megchelen. 

 
In Silvolde wordt bij de nieuwbouw van de nieuwe VMBO-school gezorgd voor een 

groene inrichting van de openbare ruimte met veilige fietspaden. 
 

  

• 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 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. Op dit moment kan daar helaas niet van worden gesproken. 
Er is teveel ruimte voor criminelen om hun werkterrein naar onze regio te verleggen. Die 
ontwikkeling moet dringend worden gekeerd. De VVD vindt het normaal dat je met je handen 
van andermans spullen af blijft. Geweld is uit den boze. Hufters moeten hard worden 
aangepakt. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen 
ongestoord hun werk te kunnen doen. 

 
 

Wij willen dat de burgemeester en de politieleiding er zorg voor dragen dat de politie alle 
nodige instrumenten kan inzetten om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De 
burgemeester dient actief gebruik te maken van zijn bevoegdheden en alle mogelijkheden 
die tot zijn 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 BIBOB hiervoor 
geeft. De politie moet meer 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.  

 Inwoners die moeten leven met een sfeer van overlast, agressie en intimidatie 
moet de steun krijgen van de lokale overheid. 

 

  

 

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 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.  

De VVD 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, 
ook gericht op de Duitse markt, levert schone bedrijvigheid en nieuwe banen op. Agrarische 
bedrijven en landbouwgrond maken ook deel uit van ons landschap. Wij vinden dat 
landbouwgrond ook landbouwgrond moet blijven, in die zin dat zonneparken en windmolens 
agrarische activiteiten niet mogen verdringen.  

De VVD wil ontwikkelingsruimte blijven bieden aan de landbouw. 

 

De VVD 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 en het bevorderen van 
een circulaire economie biedt ook in onze regio een kans voor economische ontwikkeling. 
De gemeente moet dit stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op 
het eenvoudiger maken van procedures. Door daar goed op in te spelen kunnen bedrijven 
ook helpen natuur en milieu te beschermen. Projecten rondom duurzame energie verdienen 
planologische steun, maar dienen de eigen broek op te houden. De VVD gelooft niet in 
subsidies om het gebruik van duurzame energie te stimuleren, maar is wel voor 
duurzaamheidsleningen, die kunnen worden verstrekt aan particulieren of ondernemers uit 
het midden- en klein bedrijf. 

De VVD wil nieuwe initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme stimuleren, dat 
moet groen en duurzaam gebeuren. In gebieden als Engbergen, omgeving Landfort, 

het Idinksbos of het Zwarte Veen kan (verblijfs-)recreatie worden toegestaan. 

 
In het buitengebied van Oude IJsselstreek wordt het mogelijk in voormalige 

agrarische bedrijfsgebouwen kleinschalige dienstverlenende bedrijven te vestigen, 
mits deze geen belemmering vormen voor belendende agrarische activiteiten.  

 
Netterden heeft genoeg windmolens, dus nieuwe plannen moeten elders een plaats 
krijgen. Ook voor kleinere ondernemers kan een duurzaamheidslening beschikbaar 

komen. 
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De VVD wil iedereen maximaal stimuleren om de eigen talenten te 
ontwikkelen.  

 

 

De Achterhoeker wil  
• Werken voor eigen welvaart 

Betaald werk is van groot belang, zowel voor de individuele mens als voor de samenleving. 
Met werken wordt geld verdiend om een goed leven te kunnen leiden. Werk zorgt voor 
contact met andere mensen, leidt tot zelfstandigheid en een groei van het gevoel van 
eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in onze samenleving. VVD Achterhoek 
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. De gemeente draagt zorg voor het 
behoud van voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, de 
fysieke en digitale bereikbaarheid en het liefst met zo min mogelijk bureaucratische 
belemmeringen.  

Digitale bereikbaarheid is 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. Het is noodzakelijk op om 
Achterhoekse schaal afspraken met elkaar te maken over bedrijventerreinen en regionaal 
samen te werken waar het gaat om het binnenhalen van bedrijven, zodat de kansen om de 
economie in de regio te stimuleren, optimaal benut worden. 

 

  

 

 

 

 

De VVD wil vrij baan geven voor “Smart Industry”. Schone en moderne 
maakbedrijven, met oog voor duurzaamheid en circulaire economie zijn altijd welkom. 

 

In het buitengebied willen we digitale bereikbaarheid stimuleren, maar dat hoeft niet 
altijd met glasvezel (inmiddels is er vraagonderzoek bezig).  

Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen uiteindelijk weer aan de slag. Mensen die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. 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 komen.  
De VVD vindt dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen 
verwachten. Wie een bijstandsuitkering krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen 
tegenprestatie verricht, verdient een sanctie. Daar waar dat wettelijk mogelijk is, dient de 
gemeente opdrachten aan ondernemers uit de Achterhoek te verstrekken en bij 
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De VVD 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. 

aanbestedingen de inzet van lokale bedrijven en inwoners deel te laten maken van het 
programma van eisen. 

Laborijn krijgt de opdracht om inwoners die langdurig werkeloos zijn te stimuleren 
mee te doen en maatschappelijk nuttige taken uit te voeren, waar mogelijk in een 

betaalde baan.  

Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 
naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is 
dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren en de zogenaamde 
“armoedeval” veroorzaken, krijgen niet de steun van de VVD en moeten verdwijnen. 

 Innovatieve ondernemers hebben Oude IJsselstreek al gevonden, maar het kan 
beter. De VVD wil vrij baan geven voor “Smart Industry”. Schone en moderne 

maakbedrijven, met oog voor duurzaamheid en circulaire economie zijn altijd welkom. 

 

• 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 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 wil dat iedereen de zorg krijgt 
die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in 
een eigen leefomgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Daar waar 
het kan, vinden we het normaal dat familie, buren en vrijwilligers hun steentje bijdragen. 
Professionele medewerkers staan klaar om aanvullende ondersteuning te geven aan 
diegenen die dat behoeven. Belangrijk is wel dat zorg ook dichtbij mensen aangeboden 
wordt en dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven.  

 

 

 

 

 

 

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 zij overbelast raken. De VVD vindt dat de gemeente 
gebruik moet maken van zogeheten mantelzorgwaardering om mantelzorgers een financiële 
tegemoetkoming te geven en moet bijdragen aan het realiseren van een 
mantelzorgsteunpunt. Wij investeren in aanspreekpunten in de wijk om vroegtijdig signalen 
op te kunnen vangen en mensen op tijd hulp te kunnen bieden.  

Voor goede zorg en welzijn is samenwerking ook erg belangrijk - samenwerking tussen 
gemeenten, tussen de inwoner en de gemeente, de inwoner en de aanbieder, de gemeente 
en de aanbieders. In de Achterhoek zijn wij hier actief mee bezig. Met een regionale visie op 
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Wij willen graag gemeenteraadsleden en wethouders die 
samenwerken en het algemeen belang daarin altijd voorop stellen.” 

het sociaal domein en een regionale inkoop laten wij ruimte voor lokale initiatieven en 
behoeften, maar zorgen we voor duidelijkheid en efficiëntie op Achterhoekse schaal.  
VVD Achterhoek staat voor meer participatie, vitaliteit en zelfredzaamheid van de inwoner, 
minder bureaucratie, meer slimme combinaties om reële resultaten te bereiken, een 
beperktere rol van de overheid en vermindering van de inzet van overheidsgeld.  
De VVD vindt dat de totale gemeentelijke zorgkosten het maximum van het bedrag dat wordt 
ontvangen vanuit het Rijk en vanuit de eigen bijdragen, niet mag overschrijden. 

Kwaliteit en efficiency staan voorop binnen het sociaal domein. De gemeente voert de 
taken uit binnen het van de landelijke overheid gekregen budget. De VVD ziet 

zelfredzaamheid, zelfontplooiing, meedoen en inclusiviteit als belangrijke doelen 
binnen het sociaal domein. 

 
Het verenigingsleven en sociaal-culturele instellingen zijn van groot belang voor de 

leefbaarheid. Zij verdienen een passende subsidiëring, maar niet alles kan. Het budget 
moet eerlijk worden verdeeld. Van de eigen leden en gebruikers van voorzieningen 

mag ook een bijdrage worden verwacht. 

 

• Een betrouwbare overheid 
 

De VVD wil graag samenwerken met andere partijen die zich ook inzetten voor een 
betrouwbare overheid, een kleinere afstand tussen de inwoners en de gemeentepolitiek, 
leefbaarheid in de kernen en gezonde economische ontwikkelingen. De Achterhoek verdient 
politici die benaderbaar zijn, luisteren naar nieuwe ideeën, en problemen helpen oplossen. 
De VVD zet in op betrouwbare en transparante financiële huishoudens bij de gemeentelijke 
organisaties. Daarnaast moet de burger alle kansen krijgen eigen initiatieven uit te rollen. De 
gemeente moet faciliterend zijn in dienst van de inwoner. 

 

 

 

 

 

 

 

In de gemeente Oude IJsselstreek heeft de VVD tijdens de bestuurscrisis die na de 
vorige verkiezingen naar buiten kwam goed werk geleverd. Sinds de VVD in de 

coalitie meedoet is er meer rust en vertrouwen. De VVD wil blijven samenwerken met 
andere partijen die zich ook inzetten voor een betrouwbare overheid, een kleinere 

afstand tussen de inwoners en de gemeentepolitiek en leefbaarheid in de kernen. Wij 
werken graag samen met en niet tegen de andere partijen en respecteren ieders 

opvatting.  
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De VVD gelooft in de kracht van de maatschappij. Wij willen onze 
inwoners niet voor de voeten lopen en regelgeving waar het kan 
flexibeler inrichten.” 

De Achterhoek verdient politici die benaderbaar zijn, luisteren, en problemen helpen 
oplossen. De VVD zet in op betrouwbare en transparante financiële huishoudens bij 
de gemeentelijke organisaties. Daarnaast moet de burger alle kansen krijgen eigen 

initiatieven uit te rollen. De gemeente moet faciliterend zijn en mag nooit een blokkade 
zijn bij het uitvoeren van burgerinitiatieven voor het maatschappelijk belang. 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Wij juichen dit toe. 
We hebben vertrouwen in de samenleving en wij zijn ervan overtuigd dat onze inwoners 
over diverse onderwerpen meer kennis hebben dan de gemeenteraden. Daarom doet de 
VVD er alles aan om initiatieven vanuit de samenleving ruim baan te geven. De inwoners 
mogen van een gemeente verwachten dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft 
een hoge prioriteit; dit biedt de inwoner gemak en het zorgt ervoor dat de gemeente meer 
tijd over houdt om naar de inwoners te gaan.  

De VVD in Oude IJsselstreek blijft zorgen voor een gezond financieel beleid, 
vermindering van de hoge schulden van de gemeente en staat voor stabiliteit, 

betrokkenheid en betrouwbaarheid.  

 

De VVD  wil de gebiedsmakelaars een budget van € 50.000,= geven om lokale 
leefbaarheidsinitiatieven binnen kernen en buurten mogelijk te maken, om zo 

bewoners zonder veel bureaucratie invloed te geven op de eigen omgeving.  

De VVD is voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Iedere euro 
die de gemeente uitgeeft is verdiend door hardwerkende Nederlanders en door bedrijven. 
Dat geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. Het moet duidelijk zijn waar ons 
belastinggeld aan uit wordt gegeven. Wij willen dat er realistisch wordt nagedacht over de 
financiële mogelijkheden van de gemeente. Wat ons betreft wordt er niet meer geld 
uitgegeven dan er is. De VVD hanteert het principe dat nu eenmaal niet alles kan, en zeker 
niet alles tegelijk.  

Samenwerking kan uitkomst bieden. Wat de VVD betreft geldt: wat we lokaal kunnen doen, 
blijven we doen. Wat beter in groter verband kan, willen we graag samen doen, met zoveel 
mogelijk Achterhoekse gemeenten. 
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