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VOORWOORD 
 

In maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. VVD Rheden wil met dit programma 

laten zien waar zij de komende jaren op in wil zetten. 

 

Dit programma hebben wij de afgelopen maanden samen met inwoners, ondernemers en 

(belangen)verenigingen opgesteld. Wij  hebben hiervoor de 7 dorpen bezocht en hebben 

veel input gekregen. Wij danken allen die ons geholpen hebben dit prachtige programma 

samen te stellen. 

 

De opbouw van dit programma ziet er als volgt uit: 

Hoofdstuk 1 laat zien welke wensen er leven bij onze inwoners en ondernemers en welke wij 

graag willen steunen. 

Hoofdstuk 2 t/m 5 is een weergave van ons beeld van het leven in de gemeente Rheden op 

het gebied van wonen, veiligheid, zorg, financiën en dienstverlening.  

 

Ondanks de financieel moeilijke tijd die we achter de rug hebben, is het gelukt onze 

voorzieningen in onze gemeente in stand te houden. We hebben zelfs weer extra kunnen 

investeren in bijvoorbeeld kunstgrasvelden, een nieuw binnenzwembad, in duurzaamheid en 

in de circulaire economie. Daarnaast hebben we nieuw beleid vastgesteld voor economie en 

detailhandel met als doel Rheden klaar te stomen voor een sterke economische gemeente. 

 

Ook stond de afgelopen periode in het teken van burgerparticipatie en een nieuwe 

bestuursstijl. Wij vinden dat we hier te weinig vooruitgang geboekt hebben en willen vanaf 

2018 een sterke doorontwikkeling maken op deze onderwerpen. Daarbij moet het gevoel dat 

de gemeente van en voor de inwoners is en niet andersom sterk,  verbeterd worden.  

 

Integriteit staat hoog aangeschreven bij VVD Rheden. Wij schamen ons voor de 

integriteitkwesties die op landelijk niveau hebben plaatsgevonden. Om dit in Rheden te 

voorkomen zullen al onze kandidaten voor de gemeenteraad en wethouders getoetst worden 

op hun integriteit. Alle kandidaten overleggen een Verklaring Omtrent het Gedrag. 
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1. De wensen van onze inwoners en ondernemers. 
 

1.1 Velp 

In Velp wonen veel inwoners die tevreden zijn. Maar er zijn ook zorgen over de 

tegenstellingen in Velp. De scheiding tussen Velp-Zuid en Velp-Noord wordt door 

inwoners ervaren als een ongewenste situatie. Er zullen meer activiteiten ontplooid 

moeten worden die de verbinding en de eenheid van Velp bevordert. Wij zien hier 

vooral een belangrijke rol weggelegd voor het gebiedsteam van Velp. 

Zwembad 
In Velp zijn de voorbereidingen voor de realisatie van een nieuw binnen zwembad in 

volle gang. Inwoners willen naast een wedstrijdbad ook een doelgroepenbad. Vooral 

onze senioren, medici en paramedici blijken grote behoefte aan deze voorziening te 

hebben. Wij zijn bereid dit doelgroepenbad te realiseren als de dekking gevonden 

wordt binnen bestaande middelen en/of door cofinanciering.  

 
Parkeren 

Inwoners zijn blij met het gedeeltelijk afschaffen van betaald parkeren. Echter de 

onduidelijkheid van de verschillende parkeerregimes vindt men onwenselijk. VVD 

Rheden zal dan ook gaan inzetten op het geheel afschaffen van betaald parkeren en 

alleen blauwe zones toestaan. Hierbij moeten eenduidige tijden gehanteerd worden 

en deze tijden moeten gehandhaafd worden. 

   

Winkelgebied. 

De Hoofdstraat in Velp is een belangrijke winkelvoorziening. De huidige 

verkeerssituatie staat prettig shoppen echter in de weg. Onze inwoners willen meer 

ruimte voor voetgangers en fietsers. Dat kan door het laden en lossen bij voorkeur 

voor- of na openingstijden plaats te laten vinden. Gezien de verkeersstromen en het 

aantal verkeersbewegingen zien wij geen mogelijkheid de Hoofdstraat in zijn geheel 

af te sluiten voor gemotoriseerd vervoer.  

 

Spoor 

Inwoners maken zich zorgen om de toenemende 

aantallen goederentreinen en de mogelijke 

intensivering van het personenvervoer. De VVD zal 

hier tegen blijven strijden. Ook bij de discussie voor 

het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor 

staat voor ons de leefbaarheid van de 

omwonenden voorop.  

 

Seniorenwoningen. 
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Seniorenwoningen zijn gewild in Velp. Er wordt een gebrek ervaren aan luxe 

appartementen op mooie plekken. Wij zullen bij de realisatie van nieuwe 

appartementencomplexen,  nabij voorzieningen inzetten op meer woningen voor 

senioren.  

 

Markt. 

De wekelijkse markt aan de Kennedylaan in Velp is volgens onze inwoners toe aan 

verandering. Ook winkeliers ervaren weinig baat bij de huidige opzet. Een 

verplaatsing naar het Oranjeplein in Velp zou een mooie verbetering kunnen zijn. Wij 

willen gaan onderzoeken of de Markt verplaatst kan worden naar het Oranjeplein. 

 

Studenten. 

Gezien de aanwezigheid van diverse opleidingen in onze gemeente hebben wij ook 

oor voor de wensen van studenten. Zij pleiten voor meer studentenhuisvesting,  

bushaltes nabij de scholen en meer evenementen. Wij willen deze onderwerpen 

samen met de studenten verder uitwerken. 

 

1.2 Rheden 

In het dorp Rheden zijn veel inwoners tevreden over hun dorp en leefomgeving; maar 

er zijn ook zorgen en/of wensen.  

Seniorenwoningen. 

Ook in Rheden is er een grote wens voor meer seniorenwoningen. Vanuit de 

ondernemers wordt hier ook op gewezen. Voor de ondernemers heeft dit zelfs de 

hoogste prioriteit. Als zoekgebied voor deze seniorenwoningen wordt de omgeving 

Groenestraat/Schoolweg genoemd. VVD Rheden wil voor alle dorpen in de gemeente 

Rheden onderzoeken waar uitbreiding van seniorenwoningen (levensbestendige 

woningen) mogelijk is. 

 

Verpaupering. 

Inwoners in het dorp Rheden maken zich zorgen over de steeds grotere 

verpauperingen van met name de tuinen bij de sociale woningbouw. VVD Rheden wil 

samen met Vivare onderzoeken hoe deze problematiek aangepakt kan worden. Ook 

de gastheren van de buitendienst van de gemeente moeten hier hun rol pakken. 

 

Parkeren 

Over het algemeen zijn de inwoners tevreden over het winkelgebied (Groenestraat). 

Zorgen zijn er over de leegstand en het parkeren. Ondernemers geven aan dat er 

behoefte is aan kleinere winkels en meer flexibiliteit in de mogelijkheden. VVD 

Rheden wil dat de gemeente het initiatief neemt om in gesprek te gaan met de 

vastgoedeigenaren in het winkelgebied om deze onderwerpen aan te pakken.  
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Ook wil de VVD voldoende mogelijkheden toestaan qua bestemmingsmogelijkheden 

in de winkelstraat. Een (nieuwe) woonbestemming op de begane grond in het 

kernwinkelgebied is voor de VVD uitgesloten.   

Voor wat betreft het parkeerprobleem is voor de VVD maar 1 optie van toepassing: 

handhaving van de geldende parkeerregels. 

 

30-km zones. 

Inwoners geven aan dat in straten waar een 30-km zone van toepassing is, de 

snelheid met regelmaat overschreden wordt. VVD Rheden wil dat deze 30-km zones 

ingericht worden op basis van de toegestane snelheid. 

 

Station Rheden 

We willen gevolg geven aan een idee van inwoners van het dorp Rheden om in 

overleg te treden met de Nederlandse Spoorwegen of de naam van “Station Rheden” 

veranderd kan worden in bijvoorbeeld ‘Station Rheden-De Posbank’ of ‘Station 

Rheden-Nationaal Park Veluwezoom’.  Zo wordt voor de treinreiziger meer duidelijk 

wat Rheden te bieden heeft. 

 

Dorpshuis. 

Het dorpshuis in Rheden (Willem de Zwijger) is sinds de oprichting in 2013 een groot 

succes. Veel inwoners maken gebruik van deze voorziening. Inwoners willen deze 

voorziening voor het dorp behouden. Wij zijn van mening dat deze voorziening een 

grote bijdrage levert in het sociale leven van veel Rhedenaren. Ook wordt met deze 

voorziening vereenzaming op een positieve wijze aangepakt. VVD Rheden wil deze 

voorziening in stand houden zolang de inwoners van Rheden hier behoefte aan 

hebben. 

 

Zwembad. 

Het buitenzwembad in Rheden is een unieke voorziening. Het zwembad wordt voor 

een groot deel gerund door vrijwilligers. Wij willen deze voorziening graag in stand 

houden maar dat kan niet alléén door de vrijwillige inzet van senioren. Ook de 50-

minners zullen een bijdrage hieraan moeten leveren. Openingstijden zullen in de 

toekomst wellicht aangepast moeten worden door de klimaatverandering. 

 

Lokaal aanbesteden. 

Opdrachten van de gemeente die niet onder het aanbestedingsbeleid vallen moeten 

openbaar gemaakt worden zodat lokale ondernemers voldoende kansen krijgen. 

Hierbij is het voor de VVD wel van belang dat er goede kwaliteit geleverd wordt tegen 

een acceptabele prijs. 

 

Zuidflank Rheden (Meteoor/Worth Rheden.) 

Een goede verbinding tussen de Zuidflank van Rheden en het natuurgebied 

(Posbank) met daartussen het winkelgebied (Groenestraat) is noodzakelijk voor 

optimale kansen van de ondernemers in het dorp. De VVD wil samen met de 

ondernemers van Rheden onderzoeken hoe deze verbinding verbeterd kan worden. 
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Oplaadpunten. 

In het dorp Rheden is slechts 1 openbaar oplaadpunt aanwezig voor elektrische 

voertuigen. Dit oplaadpunt ligt aan de rand van het dorp. De VVD wil dat er meer 

openbare oplaadpunten in het dorp Rheden komen.  

 

 

1.3 De Steeg 

In De Steeg maken inwoners zich zorgen over de leefbaarheid rondom het spoor. 

 

Spoor. 

In De Steeg wonen veel inwoners aan of in de nabijheid van het spoor. Trillingen en 

geluidsoverlast houden deze inwoners bezig. De gemeente moet met ProRail in 

gesprek blijven om op te komen voor de leefbaarheid van deze inwoners. 

 

Arbeidsmigranten. 

Inwoners geven aan overlast te ervaren van de aanwezigheid van arbeidsmigranten 

in het dorp. Hoewel de VVD erkent dat deze voorziening op basis van de huidige 

bestemming en vergunning hier toegestaan is moet wel volop, door de gemeente, 

ingezet worden op een leefbare situatie voor de omwonenden. Naast De Steeg geldt 

dit ook voor de andere dorpen waar arbeidsmigranten bij elkaar wonen. 

 

 

1.4 Ellecom 

In Ellecom zijn inwoners erg tevreden, maar maken zich wel zorgen over de 

leefbaarheid van hun dorp. 

 

Dorpshuis. 

Een cruciale rol om de (sociale) leefbaarheid in stand te houden of te verbeteren 

wordt gezien in de dorpshuisvoorziening. Hoewel dit jonge gebouw nu enige jaren in 

het dorp aanwezig is heeft het zeker nog niet zijn vruchten afgeworpen. Er is veel 

gepraat, maar weinig gebeurd. Gemeente moet de regie pakken om deze voorziening 

een goede start te geven. Ook is er de brede gedachte dat het huidige kindcentrum,  

zolang er voldoende vraag is, in stand gehouden moet worden. De VVD hecht grote 

waarde aan de dorpshuisfuncties in onze dorpen. Hoewel wij van mening zijn dat 

deze dorpshuizen moeten draaien op de inzet van de inwoners van de dorpen moet 

de gemeente wel haar rol pakken om dit goed neer te zetten. 

 

Duurzaamheid. 

Duurzaamheid is een onderwerp die veel inwoners van Ellecom onderstrepen. De 

inwoners zijn van mening dat duurzaamheid en circulaire economie onderwerpen zijn 

waar alle kansen gegrepen moeten worden.     
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1.5 Dieren 

Ook in Dieren krijgen we in onze gesprekken veel positieve geluiden te horen. 

Inwoners zijn tevreden maar hebben een aantal zorgpunten. 

 

Zorgvragen. 

De  huidige preventieve maatregelen om te voorkomen dat inwoners terecht komen in 

de zorg werkt steeds beter. Ga hiermee door. De VVD is hier groot voorstander van. 

 

Verbindingen. 

Verbindingen tussen verschillende doelgroepen (senioren, jongeren, sociaal 

zwakkeren) moeten versterkt worden. Wij zien hier een taak voor onze gebiedsteams. 

Hierbij is een belangrijk aandachtspunt de vereenzaming van inwoners. 

 

Toegang openbare ruimte. 

Onze openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor inwoners met 

een beperking. We zijn van mening dat dit ook voor de andere dorpen geldt. 

 

Traverse Dieren 

In Dieren wordt volop gewerkt aan de traverse; een project van de Provincie en 

Prorail. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van het stationsgebied. De 

VVD zal zich inzetten om hier iets moois van te maken. De plannen liggen er maar 

als inwoners tijdens de uitvoering verbeteringen of aanpassingen aangeven, zullen 

wij die ondersteunen. 

 

 

Wilhelminapark 

De bewoners van het Wilhelminapark willen graag een betere verlichting zodat de 

banken ‘s-avonds beter zichtbaar zijn. Dit kan door een verlichtingspunt in het 

middelpunt. 

 

Veerstoep 

Om de Veerstoep fraai en goed toegankelijk te 

houden vinden wij een vast onderhoudsplan 

belangrijk. Zo hebben onze inwoners en 

bezoekers vanaf de bankjes altijd mooi zicht op 

de IJssel. 

 

 

 

Ontwikkelingen Kanaalzone 

Wij staan positief tegenover initiateven van derden in het kader recreatie en toerisme 

langs het kanaal. 

 

1.6 Spankeren 

Ook de inwoners van Spankeren vinden het fijn en lekker wonen in Spankeren. Er is 

geen gevoel van onveiligheid in Spankeren er dat moet vooral zo blijven. De 

muziektent is belangrijk voor het dorp en die moet dan ook zeker behouden blijven.  
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N348 

De snelheid op de N348 is al jaren een doorn in het oog voor veel inwoners van 

Spankeren. Direct aanwonenden maken zich zorgen over hun veiligheid, fijnstof en 

geluidsoverlast. De overige inwoners van Spankeren maken zich vooral zorgen over 

de onveilige situatie. Hoewel de weg niet van de gemeente is (maar van de Provincie) 

verwachten de inwoners wel dat de gemeente zich voor hun inzet. Deze inzet zien de 

inwoners, maar zijn niet blij met de resultaten. In het najaar van 2017 is er een proef 

geweest met verlagen van de snelheid. De VVD zal de effecten hiervan goed 

monitoren. Als de veiligheid niet toeneemt willen wij dat de snelheid verder wordt 

verlaagd naar 50km. 
 

Entree 

De entree van Spankeren is nu een kille, saaie en onaantrekkelijke entree. Dat kan 

veel beter. Om het dorp te verfraaien leeft het idee om de ophaalbrug te verlichten. 

Dat willen de inwoners wel zelf doen maar dan moet een elektriciteit aansluiting 

komen bij de brug.  

  

Openbaar vervoer: 

De huidige openbaar vervoervoorziening van Spankeren moet in stand blijven. 

 

1.7 Laag-Soeren 

In Laag Soeren wonen veel inwoners die 

tevreden zijn. Maar er zijn ook zorgen. Zorgen 

zijn er over de aanwezigheid van (te veel) 

vrachtverkeer, over te weinig seniorenwoningen, 

over de schoolvoorziening en over 

ontwikkelingen in het buitengebied. Ook wordt 

aangegeven dat de beperkingen voor 

duurzaamheidmaatregelen bij monumentale 

panden belemmerend werken. 

Wij onderschrijven deze zorgen en willen daarom de volgende acties ondernemen: 

Vrachtverkeer. 

Wij zijn van mening dat de provincie te lang bezig is met plannen maken voor de 

N785;de weg van Dieren naar Apeldoorn. Laag-Soeren maakt onderdeel uit van deze 

verbinding en ondervindt al vele jaren overlast van vrachtwagens. Wij vinden dat de 

provincie nu eerst de belangrijkste knelpunten aan moet pakken op de n785. Wat ons 

betreft begint dat met een betere aansluiting op Eerbeek. Met deze maatregel zal het 

vrachtverkeer in Laag-Soeren afnemen. Hoewel de verantwoordelijkheid bij de 

Provincie ligt is VVD Rheden bereid hier een financiële- en bestuurlijke bijdrage te 
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leveren. Wij zullen dit met de provincie bespreken en onze provinciale VVD collega’s 

aansporen mee te doen. 

 

Levensduurbestendige woningen: 

Inwoners geven aan dat er te weinig seniorenwoningen in Laag-Soeren zijn. Wij zijn 

ons er van bewust dat er in Laag-Soeren weinig mogelijkheden zijn om nieuwe 

seniorenwoningen te bouwen. VVD Rheden wil dan ook in gesprek met de 

woningbouwverenigingen (prestatieafspraken) om te kijken wat er gedaan kan 

worden met de bestaande woningbouw. Ook willen wij onderzoeken of er met behoud 

van de dorpshuisfunctie mogelijkheden zijn voor seniorenbewoning in Het 

Sprengenhus. 

 

Schoolvoorziening. 

In Laag-Soeren is een openbare basisschool aanwezig. Deze is gehuisvest in Het 

Sprengenhus. Het aantal leerlingen staat momenteel sterk onder druk. Wij hopen dat  

de bouw van het Hof van Soeren, met ruim 50 nieuwe woningen, zal leiden tot een 

toename van het aantal kinderen. Ook zijn wij bereid om met het schoolbestuur en de 

ouders van de school in gesprek te gaan over andere schoolvormen die wellicht een 

aantrekkingskracht op de omliggende dorpen kunnen hebben. 

 

Buitengebied. 

Inwoners maken zich zorgen over de ontwikkelingen in het buitengebied. De agrariërs 

mogen niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering. De VVD zal bij het vaststellen van 

het bestemmingsplan buitengebied pleiten voor behoud van de huidige rechten van 

de agrariërs. 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid. 

Inwoners van Laag-Soeren willen zich voorbereiden op de toekomst. Daar hoort ook 

bij dat ze maatregelen willen nemen om te voorzien in hun eigen energiebehoefte 
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zoals het plaatsen van zonnecollectoren. Met het huidige beleid van de gemeente 

Rheden is het niet mogelijk om op alle monumentale panden zonnepanelen te 

plaatsen. De VVD wil dat deze regels aangepast worden zodat ook deze panden hun 

eigen energie kunnen opwekken.  

Ik wil leven in een omgeving… 

 

2. …Waar het prima leven is 

2.1 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.  

 

 Daarom vinden wij dat er voldoende woningen moeten zijn voor alle inwoners. Bij de 

geringe mogelijkheden voor nieuwbouwprojecten zetten we in  op woningen voor alle 

doelgroepen met een mix van koop en huur. Speciale aandacht vestigen we op de bouw 

van seniorenwoningen/levensduurbestendige woningen. De kwaliteit van de nog te 

bouwen woningen moet voldoen aan de huidige en toekomstige behoefte. De bouw van 

woningen op de bestaande woningbouwlocaties, zoals het voormalige Vitens-gebouw en 

het Recordterrein in Velp moet worden uitgevoerd.  

 Het project “Mijn huis mijn toekomst” is succesvol en moet een structureel karakter 

krijgen. Dit zal het langer thuis blijven wonen bevorderen.  

 In delen van onze gemeente zijn de afgelopen jaren wijken gesloopt en heeft nieuwbouw 

plaatsgevonden. Met de beperkte mogelijkheden die de gemeente Rheden heeft voor 

woningbouw vinden wij dit een goede ontwikkeling. Wij zullen er bij de 

woningbouwverenigingen op aandringen deze herstructureringen voort te zetten. 

 

 Voor inwoners is het belangrijk  snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om 

hun woningen te vergroten of aan te passen. Door de welstandscommissie af te schaffen 

verdwijnt de  willekeur van beoordelingen. Een uitzondering maken wij voor 

gemeentelijke- en rijksmonumenten. 

 Oude bedrijfsterreinen verdienen het om beter aan te sluiten op de omgeving; dat 

betekent  bereikbaar, veilig en modern. We vinden het verstandiger om oude 

bedrijfsterreinen te op te knappen en te verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan te 

leggen. Zodra een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan worden, dan beziet de 

gemeente of het terrein om te zetten is naar een andere functie zoals wonen of recreatie. 

 Met Arnhem als grote buur en de aanwezigheid van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn 

er in onze gemeente vele studenten aanwezig die behoefte hebben aan woonruimte. Wij 

zoeken ook naar mogelijkheden voor uitbreiding van goede studentenhuisvesting.  
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2.2 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool 

gewoon werkt 
 
We wonen graag in een schone en  leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een 

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

gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, zodat we de inwoners 

kunnen belonen met lagere afvalstoffenheffing.  

 De gemeente stimuleert de circulaire economie en is verantwoordelijk voor gescheiden 

afvalinzameling en –verwerking. Als het voordelen biedt, kan de uitvoering door bedrijven 

of verenigingen gebeuren, hetgeen kan leiden tot inkomsten voor verenigingen en tot 

lagere kosten voor de inwoners. 

 We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval 

gescheiden wordt opgehaald.  

 Afval wordt steeds meer een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. We willen 

zoveel mogelijk afval hergebruiken. We willen werken aan het verhogen van de 

effectiviteit van het ophalen van  dat afval, zonder dat de inwoners extra belast worden. 

Door het afval beter te scheiden draagt de inwoner bij aan een circulaire economie en 

een beter milieu. 

 De gemeente gaat actief samenwerken met andere gemeenten  en waterschappen om 

oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen.  

 Bij het aanleggen van nieuwe- en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente 

regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder 

water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van 

grondstoffen uit water. 

 

2.3 …Waar je kunt genieten van de natuur 
 
We houden allemaal van de natuur. Zeker in de 

gemeente Rheden speelt de natuur een grote rol 

met Nationaal Park Veluwezoom, waaronder de 

Posbank in onze achtertuin. De natuur is voor 

iedereen toegankelijke voor recreatie.  Het is 

uiteraard belangrijk dat we goed voor onze natuur 

zorgen.. Groen en economie zijn geen 

tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand 

in hand gaan. Onze natuurgebieden moeten dan 

ook goed toegankelijk blijven. Wel moeten we bij 

grote evenementen en bij extreme weersomstandigheden maatregelen nemen voor de 

veiligheid van de bezoekers. Ook uitbreiding van recreatie in andere gebieden kan hierbij 

helpen. Bijvoorbeeld bij het terrein Riverstone. 

  

Wij willen onderzoeken of het mogelijk is een kabelbaan aan te leggen die eindigt op de 

Posbank. Wij willen de ruimtelijke mogelijkheden hiervoor onderzoeken en geïnteresseerde 
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ondernemers vragen deze kans op te pakken. Naast een aantrekkelijke toeristische 

trekpleister zal dit ook kunnen helpen de drukke verkeersstromen te minimaliseren. We 

staan open voor alternatieven die hetzelfde doel bereiken.  

 

2.4 …Waar vervoer van A naar B vlot gaat 

 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 

doen en om familie en vrienden op te zoeken. We willen zonder al te veel gedoe van A naar 

B komen. Daarom is een goede bereikbaarheid één van de kerntaken van de gemeente.  

 

 Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. In de 

gemeente is een aantal knelpunten. Na de realisatie van Traverse Dieren blijven het 

Velperbroekcircuit en de N785 (Dieren-Apeldoorn) knelpunten die aangepakt moeten 

worden. Hoewel beide knelpunten niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 

vallen zullen wij het gesprek met de Provincie en Rijkswaterstaat aangaan. 

 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer 

nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets en de speedbike. We willen flexibel 

in kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Fietspaden en wegen worden ingericht met 

een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers 

centraal staan. Daarbij horen  goede fietsroutes, goede verlichting en voldoende goed 

bereikbare stallingruimtes bij voorzieningen. De aanleg van de snelfietsroute Dieren-

Arnhem moet in de periode 2018-2020 gerealiseerd worden. Wij kunnen ons voorstellen 

dat binnen het dorp Velp de snelfietsroute een andere functie krijgt wanneer de 

leefbaarheid van de inwoners in het geding komt.   

 Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de inwoners van onze zeven dorpen. Het 

openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen 

het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. Wij zijn 

voorstander van een verdere uitbouw naar een flexibel OV netwerk is.  

 Wij willen dat er in onze winkelcentra voldoende parkeerplaatsen zijn. Het is verkeerd dat 

de gemeente de auto eenzijdig als melkkoe gebruikt, bijvoorbeeld bij parkeertarieven.  

 Wij zijn geen fan van betaald parkeren. en zijn dan ook zeer tevreden met de eerste stap 

die gezet is om het betaald parkeren in Velp gedeeltelijk af te schaffen. De tijd is rijp om 

de volgende stap zetten en het betaald parkeren volledig af te schaffen en om te zetten 

in blauwe zones. Deze blauwe zones moeten binnen een dorp eenduidig zijn. 

 Via bewegwijzering zal elke maatschappelijke voorziening vindbaar moeten zijn. Wij 

zullen onderzoeken of aan deze norm voldaan wordt en mogelijke hiaten aanpassen. 

 De komende jaren zullen er snel steeds nieuwe voertuigen in de straatbeeld verschijnen. 

Wij willen dat er flexibel wordt ingespeeld op deze ontwikkelingen. Zo zal er bijvoorbeeld 

voldoende ruimte moeten zijn voor het opladen van elektrische voertuigen (fietsen en 

auto’s).  

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Ik wil leven in een omgeving… 

 

 

3.  …Waar ruimte is voor eigen initiatief 
 

3.1  …Waar mensen volop de ruimte krijgen 

 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 

vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 

buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze 

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

een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente 

mensen helpt om het dorpshuis, de sporthal, de bibliotheek, de zwembaden en de 

schoolvoorzieningen op de been te houden. Op deze manier blijft het mogelijk om 

diverse vitale activiteiten in de dorpskernen in stand te houden. 

 VVD-Rheden wil dat inwoners invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Daarom zijn 

wij er een voorstander van om vanaf 2018 te gaan werken met wijkbudgetten. Deze 

budgetten worden vrijgespeeld uit de bestaande budgetten voor de openbare ruimte. Aan 

de besteding van deze budgetten liggen duidelijke spelregels ten grondslag, zodat onze 

inwoners weten waar ze aan toe zijn. En zelf meer invulling kunnen geven  aan hun 

leefomgeving. 

 

3.2  …Waar ondernemers volop ruimte krijgen 

 

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

economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in 

nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van 

de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de 

gemeente.  

 

 Ondernemers moeten kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. 

Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt 

mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente bedrijfsinvesteringzones 

stimuleert. Wij zijn dan ook zeer tevreden over de aanwezige zones in Velp en Dieren. 

Graag willen we deze zones ook uitbreiden naar het winkelcentrum in Rheden en de 

grote bedrijventerreinen. 
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 Wat ons betreft wordt de samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers ( 

de zgn. Triple Helix),die in 2017 is opgestart, verder uitgebouwd. Door samenwerking en 

verbinding te leggen tussen deze partijen krijgt de economie meer kansen en biedt het 

studenten meer mogelijkheden voor de toekomst. De gemeente Rheden faciliteert deze 

samenwerking. Wij willen jaarlijks een prijs beschikbaar stellen voor “Het beste 

ondernemersplan”. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor huisvesting van 

start-ups. 

 Wij willen onderzoeken of, naast de huidige technische vakscholen , het vestigen van 

een praktijkschool in de gemeente Rheden mogelijk is. Deze praktijkschool moet 

inwoners opleiden in met name de technische beroepen. Docenten bestaan uit 

ervaringsdeskundigen die in staat zijn hun ervaringen over te brengen. Ondernemers 

hebben een grote rol in deze praktijkschool. De scholing moet aansluiten aan de 

behoefte in de praktijk. 

 Cultuur, recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij 

steunen de ondernemers en instellingen in deze sector. Recreatieve ondernemers 

mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt 

toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.   

 We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We 

willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij 

krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, 

natuurbeheer of andere bedrijvigheid.  

 We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen.  

 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Wij 

zijn dan ook groot voorstander van de zondagopenstelling.  

 Voor zelfstandige ondernemers moeten er meer ruimte komen om vanuit huis te 

ondernemen. Hiervoor zullen de mogelijkheden uitgebreid worden. 

 Wij hanteren bij vragen en plannen van ondernemers het principe “ja, tenzij” in plaats van 

“nee, mits”. 

 

3.3  …En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen 

 

Zuinig omgaan met energie en water en goed omgaan met het milieu is van belang voor 

onze kinderen en kleinkinderen. 

 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 

economische winst.  

 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnepanelen door minder regels en 

eenvoudige procedures op te stellen (ook voor monumentale panden), niet door subsidie 

te verstrekken.  

 De ontwikkelingen van duurzame voorzieningen gaan snel. VVD-Rheden is geen 

voorstander van windmolens. Naast het feit dat binnen de gemeente Rheden nagenoeg 

geen optimale plekken zijn voor de plaatsing van windmolens zijn wij van mening dat 

vooral ingezet moet worden op andere energiebronnen, zoals zonne-energie en energie 

uit waterkracht. Wij zien hiervoor voldoende mogelijkheden met de aanwezigheid van de 

(stromende) IJssel. Mocht windenergie (op termijn) noodzakelijk zijn om de 
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energiedoelen te bereiken dan staan wij dit alleen toe onder de strikte voorwaarde dat dit 

niet gebeurt in onze natuurgebieden of woonwijken en alleen daar waar een optimaal 

rendement gehaald kan worden. Tot slot zal hiervoor voldoende draagvlak bij onze 

inwoners moeten zijn. 

 Het klimaat verandert. Via een zogenaamde stresstest zullen we onderzoeken welke 

maatregelen er nodig zijn om de gevolgen van het veranderende klimaat voor onze 

inwoners op een acceptabel niveau te houden.    
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Ik wil leven in een omgeving… 

 

4.  …Waar iedereen meedoet 
 

4.1 …Waar je met plezier naar je werk gaat 

 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving! 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 in onze gemeente voldoende werk is. Daarom geeft de 

gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden 

van de wet.  

 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. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg. Wij zijn van mening dat 

voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mag worden verwacht. Wie 

bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt 

gekort op de uitkering.  

 Het armoede- of minimabeleid heeft als doel dat mensen zo snel als mogelijk van een 

uitkeringssituatie naar een betaalde baan doorstromen. Het werk moet ook lonen, 

Daarom willen we minima (of armoede)regelingen die dat belemmeren afschaffen.  

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de 

laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.  

 Minimaregelingen zijn ondoorzichtig en in aantallen te veel. Wij pleiten voor minder 

minimaregelingen. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.  

 Laaggeschoolden moeten voorbereid worden op hun (werk)toekomst. Budgetten voor re-

integratiebudgetten en minimabeleid moeten meer ingezet gaan worden op omscholing 

naar betaalde arbeid. 

 De gemeente zoekt, via het regionale Werkgevers Service Punt, actief naar 

mogelijkheden (in de regio) en is creatief om mensen weer aan het werk te helpen. Zo 

kunnen we helpen met het invullen van de arbeidsvraag in de distributiecentra in de regio 

door te helpen met vervoersoplossingen.  
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4.2  …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan 

 

 

 De school is goed en veilig bereikbaar voor alle kinderen en hun ouders. Dat betekent 

optimale veilige  mogelijkheden om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Wij 

willen samen met de scholen en ouders/verzorgers onderzoeken of hier nog 

verbetermogelijkheden zijn. 

 Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, 

loverboys en huiselijk geweld. Hier ligt een belangrijke rol voor de wijkteams. Wij willen 

de samenwerking tussen de wijkteams en de scholen stimuleren.  

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen zodat kinderen goed voorbereid 

worden op hun baan voor later. Dit pakken we op binnen de samenwerking Overheid, 

Onderwijs en Ondernemers. 

 Wij willen in elk dorp minimaal een schoolvoorziening. Deze schoolvoorziening kan ook 

bestaan uit een vervoersmogelijkheid naar een ander dorp. 

 

4.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt 

 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 

vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  

 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 

daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij 

mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  

 

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

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

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 

de gemeente een eigen bijdrage. 

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht met oog voor kwaliteit.  

 Er moet beleid komen die het mogelijk maakt mantelzorgwoningen(Kangoeroe-

woningen) te plaatsen. 

 

 

De VVD staat positief tegenover het vestigen van een Hospice in de gemeente Rheden. Wij 

willen een vestiging, indien hiervoor een verzoek wordt ingediend, van harte ondersteunen 

en faciliteren. 
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4.4 …Waar ruimte is voor sport 

 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van 

sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten.  

 

 De geplande nieuwbouw van een binnenzwembad in Velp moet doorgaan. Wij zijn voor 

een volwaardig zwembad, bij voorkeur met een doelgroepenbad, binnen bestaande 

budgetten of met aanvullende financiering van andere partijen. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de sportvelden en de sporthallen. Gebouwen, 

zoals kleedruimten en kantines, zijn een verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. 

 Het buitenzwembad in Rheden blijft open zolang vrijwilligers zich in blijven zetten, zodat 

de exploitatiekosten onder controle blijven. 

 Bij vervanging van de gemeentelijke kunstgrasvelden zullen alleen materialen gebruikt 

worden die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid.   

4.5  …Waar aandacht is voor kunst en cultuur 

 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de 

samenleving.  Cultuur stimuleert de creativiteit. 

Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect 

op de economie.  

 

Cultuur in de gemeente Rheden is van iedereen. Voor 

ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het 

beschermen van de vrijheid van meningsuiting het 

belangrijkste. 

 

 

 Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 

cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Schaapscheerderfeest, 

ZOOM en de Oranjefeesten.  

 Wij dragen financieel alleen bij in activiteiten en niet in stenen (gebouwen). 

 Wij zijn positief over het huidige aanbod en de activiteiten van De Rhedense Instelling 

voor Qultuur en Qunst (RIQQ)  en willen dit in standhouden. 

 Wij zijn tevreden over de huidige bibliotheekvoorziening en willen dit zo continueren. 

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.  

 

4.6  …En waar nieuwkomers zich aanpassen 

 

Het is in Nederland humaan dat we mensen opvangen die uit een oorlogsgebied komen. 

Lokaal willen wij, zo nodig, ook onze verantwoordelijk nemen zoals we in het verleden al 

gedaan hebben. Voor terugkeer naar het land van herkomst volgen wij het landelijk beleid. 
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Ik wil leven in een omgeving… 

5.  …Waar je je veilig voelt 

 

5.1  …Waar je je veilig voelt 

 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  

 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd aanwezig zijn als je ze nodig hebt. Wel moet er voldoende basiscapaciteit 

aanwezig zijn in de gemeente Rheden.  

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wij vinden het goede dat de 

gemeente initiatieven als buurtpreventie en WhatsApp-groepen stimuleert 

 Wijkagenten moeten zichtbaar in de wijk blijven. 

 Vermenging tussen criminelen en de maatschappij (ondermijning) moet een belangrijk 

aandachtspunt zijn. Wij zien hier een belangrijke rol voor de burgemeester. 

 Drugsbeleid is een landelijke verantwoordelijkheid. De gemeente volgt deze landelijke 

ontwikkelingen en loopt daar niet op vooruit. 

 Bestrijding van grootschalige criminaliteit, zoals wietplantages, moeten een hoge prioriteit 

blijven houden. 

 Rampenbestrijding is een belangrijk aandachtspunt Bosbranden, incidenten op het spoor 

zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Om voorbereid te zijn dienen regelmatig 

rampenoefeningen plaats te vinden. 
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Ik wil leven in een omgeving… 

 

6. …Waar de gemeente er voor ons is 
 

6.1  …Waar de gemeente dienstbaar en modern is 

 

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

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

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

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

kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.  

 

 Wij willen dat de gemeente Rheden een zelfstandige gemeente blijft. Dat doen we door 

op kwetsbare onderwerpen met andere partners samen te werken als dit de kwaliteit van 

de dienstverlening verbetert. We toetsen dit op de 3 K’s (kwaliteit, kwetsbaarheid en 

kosten). 

 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet 

digitaal kunt regelen. Ook willen we dat medewerkers van de gemeente  op afspraak 

naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld 

op je werk.  

 Voor 2024 moet er een grootschalige renovatie plaatsvinden van het gemeentehuis in De 

Steeg i.v.m. asbestverwijdering en duurzaamheidseisen. Deze renovatie moet aansluiten 

bij onze wensen om meer werkplekken van ambtenaren in de wijken te plaatsen. Wij 

willen onderzoeken of een deel van de huidige locatie in De Steeg ook geschikt is voor 

omvorming naar woningbouw.  

 De gemeente zorgt ervoor dat haar computers en ICT bij de tijd zijn, dat 

persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.  

 Privacy is een groot goed! Het is vanzelfsprekend dat de gemeente de digitale privacy 

van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale 

criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.  

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  

 De gemeente stimuleert de dekking van het glasvezelnetwerk in de gemeente. Met 

andere partijen (overheden en ondernemers) wordt dit opgepakt.  

 Wij willen samen met onze inwoners afspraken maken over de wijze waarop de 

gemeente communiceert. Belangrijk hierbij is het antwoord op de vraag:  Wanneer heeft 

de gemeente voldaan aan zijn informatieplicht? 

 De gemeente besteedt extra aandacht aan communicatie met senioren. Dit vindt in ieder 

geval plaats via de lokale papieren media, zolang hier behoefte aan is. 

 De VVD staat positief tegenover het vestigen van een Hospice in de gemeente Rheden. 

Wij willen een vestiging, indien hiervoor een verzoek wordt ingediend, van harte 

ondersteunen en faciliteren. 
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6.3  …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat 

 

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel 

dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. 

 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. 

 Lokale belastingen stijgen met maximaal de inflatiecorrectie, maar alleen als dit financieel 

noodzakelijk is. 

 Overschotten in de jaarrekening vloeien eenmalig terug naar onze inwoners en 

ondernemers. 

 Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor 

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

maken. 

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een 

regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit 

tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, 

oftewel horizonbepalingen invoeren. 
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