
WINTERSWIJK

LIBERALISME

Bij de VVD afdeling Winterswijk is het uitgangspunt liberalisme 
en willen wij handelen vanuit de liberale uitgangspunten. 
Dus: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, 
sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. 
Bovengenoemde punten zijn liberale kernwaarden die wij, 
Winterswijkse VVD’ers nastreven.

Vanuit die basis is dit verkiezingsprogramma 2018-2022 tot 
stand gekomen en handelen wij. Bij alle initiatieven, vraag-
stukken, uitgangspunten en besluiten gaan wij na hoe en wat 
past bij onze kernwaarden en het liberale gedachtegoed.

Zo is en heeft ons verkiezingsprogramma 2018-2022 vorm 
gekregen en hebben wij ons gedachtegoed gekoppeld aan de 
realiteit en toekomstige vraagstukken.

VVD Winterswijk 
www.winterswijk.vvd.nl

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018
Ruimte voor ondernemende Winterswijkers

OMGEVING

Wij stimuleren maximaal lokale ondernemers: wij 
steunen zoveel mogelijk plannen en initiatieven van 
ondernemende Winterswijkers;   
Snelle afhandeling procedures en vragen aan de 
gemeente; daarbij past een praktische afhandeling 
(actief ondernemersloket). Wij willen een soepele en 
waar mogelijk een flexibele regelgeving; 
Vrijheid van bouwen; wonen zoals je wilt, nieuwe 
ruime normen vaststellen, zonder welstandcie. etc.; 
Bereikbaarheid; OV(dubbelspoor) en Wegennet (a18). 
Actief inspringen op mogelijkheden en Winterswijk 
daarbij duidelijk op de kaart zetten en houden;
Meedenkende en proactieve gemeente: dat wil 
zeggen een gemeente die mensen kansen biedt zich 
blijvend te ontwikkelen richting de steeds veranderen-
de arbeidsmarkt. Daarom meer aandacht naar het 
opzetten van opleidingsmogelijkheden, deze faciliteren 
voor omscholing, bijscholing en nascholing;  
Omgevingswet: deze nieuwe wet geeft ruimte en biedt 
kansen aan inwoners en aan ondernemers. Dit gaan we 
niet inperken door (strenger) gemeentelijk beleid;
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MENS

Wonen: voor iedereen een passende woning, zowel qua 
ruimte als in draagkracht;
Veiligheid: een veilige woon- en leefomgeving is voor 
bewoners belangrijk; 
Vrijetijdsbesteding: mensen bepalen zelf hoe ze hun vrije 
tijd willen besteden; 
Daar past ook winkelen op zondag bij. Winkeliers bepalen 
zelf of ze op zondag open zijn;
Kansen in de Winterswijkse samenleving: mensen 
betrekken bij beleid en besluitvorming. Geloof hebben in 
gelijkwaardigheid van mensen en hen mogelijkheden 
bieden zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je 
eigen ontwikkeling. Niemand afschrijven;
Ouderen: senioren blijven zo lang mogelijk zelfstandig hun 
keuzes maken, zij maken volledig deel uit van de Winters-
wijkse samenleving. Een ouderensoos past hier goed bij; 
Inzetten op jongeren: de bevolkingsopbouw laat steeds 
minder jeugdigen zien. 
Wij willen jongeren in Winterswijk houden. Dit kan door 
goede betaalbare jongeren huisvesting, door optimale 
vervoersmogelijkheden en door in te zetten op opleidings-
mogelijkheden. 



>

>

>

>

>

>

>

>

WINTERSWIJK

VVD Winterswijk 
www.winterswijk.vvd.nl

Ondernemers de verduurzaming laten versnellen: daarbij 
bewustwording actief stimuleren door ondernemers te 
betrekken;
Agrarische sector: ruimte voor ontwikkeling; 
Natuur en landschap: dragen bij aan een duurzame 
samenleving. We zetten in op behoud en versterking;
Stimuleren duurzame landbouw: in gesprek gaan samen 
met de sector hierover en stap voor stap mogelijkheden in 
kaart brengen voor realisatie; 
Regiofunctie centrum: Ruimte voor ondernemerschap; 
een dynamisch centrum met een goed op elkaar afgestemd 
winkelbestand;
Vrijetijdseconomie: belangen van ondernemers en 
inwoners vertalen in actie en activiteiten en een toeris-
tisch aantrekkelijk dorp blijven;
Sport en andere verenigingen: ondersteunen met kennis 
waar ze om vragen op diverse gebieden en vooral op het 
vinden van vrijwilligers. Stimuleren dat sport voor iedereen 
toegankelijk is. Sportverenigingen, scholen en buiten-
schoolse opvang moeten nauw samen werken om de 
schoolgaande jeugd zo gezond mogelijk te laten opgroeien. 
Actief bewegen hoort hierbij. 

FINANCIËN

Begroting: is op orde en dat moet zo blijven. De schuld-
positie moet nog verder afnemen;
Bewoners: hen laten meeprofiteren van een gunstige 
financiële positie van Winterswijk. Dit betekent het 
terugdraaien van verhoogde lasten die ontstaan zijn door 
financiële positie van de gemeente; 
Organisatie gemeente: geld uittrekken om de gemeen-
te( kantoor)toekomst gereed te maken. De organisatie 
moet qua kennis en kunde zo ingericht zijn dat verande-
ringen gestimuleerd worden zodat managers en mede-
werkers complexe vraagstukken samen kunnen oplossen. 
Dit betekent klaar zijn voor de toekomst;
Lage lasten: wij streven naar zo laag mogelijke lasten 
zowel voor ondernemers als bewoners.
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Veiligheid: een veilige en leefbare woonomgeving vinden 
wij van groot belang, daar horen ook veilige wegen bij. 
Daarom is o.a. de Corleseweg voor de VVD een aandachts-
punt;
Landschap en toerisme: wij willen de samenhang bevorde-
ren tussen landschappelijke ontwikkelingen en toerisme;
Regio: Wij gaan waar mogelijk samenwerken in de regio 
met andere gemeenten.

SAMENLEVING

Lokale initiatieven: deze ruimte geven en samenwerken 
met andere betrokken partijen. De gemeente faciliteert en 
gaat soepel om met procedures en regels;
Industriegrond: de gemeente zorgt voor voldoende grond 
en goede uitstraling;
Energie neutraal: streven naar energieneutraliteit in 
2030, dit kan ook door ook buiten Winterswijk energie op 
te wekken. Netwerken en kennis van anderen uitdragen en 
toepassen. Gedragsverandering is hierbij ook belangrijk. 
Geen windmolens in Winterswijk;
Prestaties: afspraken maken over duurzaamheid met de 
Woonplaats, met ondernemers en met  verenigingen;
Revolvingfonds: samen met de Woonplaats en onderne-
mers wijken herstructureren naar duurzame wijken;
 


