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Speerpunten Programmaplan
Werken: Schep voorwaarden en ruim barrières op. Bevorder doorstroming van 

werknemers en flexibiliteit. Economische ontwikkeling door stimulering van 
groen onderwijs, ecotoerisme en het stimuleren en binnenhalen van MVO 
ondernemingen in de gemeente. Beperk administratieve lasten voor
middenstand.

Kennis: Onderwijs op maat met cultuur als bindend element. Stimuleer 
samenwerking tussen “groene” scholen, bedrijven en gemeente. Culturele 
ontwikkeling verbroedert en stimuleert ieders ontwikkeling.

Duurzaamheid:

Wonen: Behoud van groene woonomgeving. Geen woningbouw buiten de 
bestaande kernen. Stimuleer duurzaam en energieneutraal bouwen. Laat 
mensen bouwen wat ze zelf willen.

Kwaliteit van bestuur: Minder bureaucratie. Luisteren naar burgers. Zorg dat je het vertrouwen 
van de burger verdient. Durf te kiezen voor de lange termijn.

Posbank

Opening Velpse Veste Gemeente Rheden / Veluwe Zoom

Pont over IJssel/RhedenTraverse Hart van DierenDomein Hof van Dieren

� Milieu:

� Economie: 

� Samenleving:

Behoud van groene omgeving. Stimuleer meer 
decentrale energieopwekking.
Investeer in kenniszones. Stimuleer ecotoerisme.

Bied mensen kansen op ontwikkeling, op werk. Ook dat 
is duurzaamheid.
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Voorwoord Alexander Pechtold: 
Anders Ja D66

Ik ben blij dat u dit verkiezingsprogramma leest. Dat u de tijd en 
moeite neemt om u te verdiepen in de ambities, plannen en ideeën 
van D66. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik om onze 
prioriteiten met u te delen. Toe te lichten waarop wij in de komende 
periode onze energie gaan richten. 

D66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Nederland is een 
mooi en welvarend land. Maar ook een land dat heeft stilgestaan,
terwijl de wereld veranderde. Een land dat belangrijke beslissingen 
te lang voor zich uitgeschoven heeft. Een land dat vraagt om 
verandering. Om een nieuw perspectief, een stip aan de horizon. 
Niet angstig voor de toekomst, maar optimistisch. Vol vertrouwen in 
de eigen kracht van mensen. 

Wij durven te kiezen, en inderdaad, daarmee zetten wij ons af tegen het grijze gemiddelde en de 
huidige politiek van stilstand. Wij hebben een alternatief, een eigen ambitieuze 
vernieuwingsagenda. Een agenda om Nederland een voortrekker en baanbreker in de 21e eeuw 
te maken. Een agenda waarmee wij volmondig ‘Ja’ zeggen tegen de uitdagingen en kansen van 
morgen.

We moeten zorgen dat werknemers flexibel en weerbaar worden. Dat ook starters een huis 
kunnen kopen. Echt werk maken van kennis en innovatie. En van de doorbraak naar een 
duurzame economie. Met een overheid die zijn beperkingen kent, maar doet wat zij belooft. In een 
samenleving gericht op ruimte voor individuele ontplooiing. Die mensen niet verdeelt maar helpt 
emanciperen. Net als D66 verschillen tussen mensen positief waardeert, omdat ze veerkracht en 
creativiteit brengen. 

In maart kunt u uw stem weer laten horen. Dan kunt u kiezen voor vernieuwing. Dan bepaalt u hoe 
uw gemeente er uit gaat zien. Daar moet de verandering beginnen. Dicht bij huis. In uw gemeente, 
uw wijk, uw straat. Want na meer dan 10 jaar ervaring in de lokale politiek als gemeenteraadslid, 
wethouder en burgemeester, weet ik dat de meeste van uw ergernissen en ongemakken daar 
worden opgelost. Ook in uw gemeente staan gemotiveerde en deskundige D66-kandidaten klaar 
om vol optimisme de verandering vorm te geven. In dit verkiezingsprogramma vindt u onze 
voorstellen daarvoor, passend in onze vernieuwingsagenda. Met 5 kernpunten: werken, kennis, 
duurzaamheid, wonen en kwaliteit van de overheid. 

Alexander Pechtold 
Fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer 
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Voorwoord Krista den Hertog-Heins 
Anders Ja D66

Vol trots presenteren wij u ons programma! Afgelopen jaar is er keihard
gewerkt achter de schermen. D66 wil weer mee doen met het besturen
van de gemeente. Vier jaar lang hebben wij langs de zijlijn gestaan en 
gedacht: “Dat kunnen wij ook, maar dan anders.” Vier jaar lang hebben
wij toegeleefd naar de aankomende gemeenteraadverkiezing. 

Vernieuwing start aan de basis. Daarom zijn lokale verkiezingen zo 
belangrijk. De vernieuwingsagenda van D66 zal niet zonder slag of 
stoot gerealiseerd worden. Dat doen we samen met u. Voor, tijdens en
na de verkiezingen. D66 vertrouwt op de kracht van het lokaal bestuur.
Een krachtige gemeente, met heldere verantwoordelijkheden en
bijpassende middelen, meer inspraak en met vooral meer
verantwoording. Een gemeente met kleinschalige voorzieningen, waarin de mens centraal staat. 
Kortom een gemeente waar u graag wilt wonen!

Graag willen wij onze kennis, kunde en optimisme delen met collega raadsleden. Graag willen wij 
luisteren naar wat u beweegt. Graag willen wij onze mening geven: over Riverstone, over 
Traverse Dieren over de IJssellijn en over alle andere onderwerpen die in onze gemeente spelen 
en heel graag willen wij vragen stellen om bewustzijn te kweken bij een ieder die zich bezig houdt 
met besturen.
Het kan anders! Dat lijkt gemakkelijk gezegd. Maar wij gaan er voor. Wij hopen dat u ons weet te 
vinden. Wij hopen dat u vertrouwen in ons heeft. Wij hopen dat u ons steunt! 

Krista Heins
Lijstrekker D66 Rheden
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Natuur en groen, speerpunt in gemeente Rheden
Natuur en landschap zijn onderdeel van onze primaire levensbehoefte. De gemeente Rheden is in 
het bezit van een fantastische schat in de vorm van het prachtige landschap. De gemeente met 
haar zeven dorpen ligt ingeklemd tussen de zoom van de Veluwe, het grootste aaneengesloten 
natuurgebied in Nederland, en de IJsselvallei met haar prachtige uiterwaarden.  De Rhedense 
gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om via  verantwoord rentmeesterschap dit 
unieke landschap te behouden en via natuurontwikkeling te borgen voor toekomstige generaties. 
Visie ontwikkeling op natuur en landschapsinrichting is noodzakelijk om de kwaliteit van de natuur 
op lange termijn te handhaven en verder te ontwikkelen. 

D66 onderstreept het natuurbelang en zet het in tot één van de speerpunten van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij veel ontwikkelingen dreigt de natuur het onderspit te delven door 
steeds hernieuwde afweging tussen bestaande natuur en andere bestemmingen. D66 pleit 
daarom voor een lange termijnbeleid voor de bestaande natuurwaarden en een visie op de  
verdere natuurontwikkeling. D66 wil in de komende vier jaar investeren in de Rhedense 
natuurwaarde en de groene ruimte tussen de zeven dorpen zekerstellen. 

• D66 zal loyaal en royaal meewerken aan het natuurbeleid van hogere 
overheden zoals Natura 2000 en dit actief vertalen naar plaatselijke 
beheersrichtlijnen.  Er komt een actief beleid 
om vervuiling door bestrijdingsmiddelen bij 
het beheer van de openbare ruimte tegen te 
gaan. Binnen land- en tuinbouw stimuleert 
Rheden het ‘natuurgerichte bedrijf’, waarbij 
de boer op zijn gehele bedrijfsoppervlakte 
een ‘gesloten kringloop’ toepast. 

• Stimuleringsmaatregelen voor natuurlijke 
elementen (landschapselementen) in het 
agrarisch bedrijf. Zo biedt b.v. de 
aanwezigheid van kruidenrijke 
perceelsranden en houtwallen veel kansen 
voor meer “natuurlijke” gewasbescherming.

• Bewoners hebben natuurlijk zelf ideeën over 
de inrichting van hun woonomgeving. D66 
wil hen actief betrekken bij het formuleren 
van concrete plannen.
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Economie en duurzaamheid

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds 
opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de gemeente deze kracht, vindingrijkheid en 
creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering en verbetering ligt bij 
mensen zelf en wij willen dat de gemeente daarbij aansluit. Dit betekent ook dat we streven naar 
economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen.
Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen 
beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het 
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in 
het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. 
D66 ondersteunt het ondernemerschap. Ter ondersteuning van ons groene speerpunt stimuleert D66 
het ondernemerschap in de richting van ecotoerisme, natuurbeheer en natuurontwikkeling. 
Innovatieve, duurzame bedrijven in deze sectoren krijgen voorrang. 

• Om meer mensen kansen te bieden en ter versterking van een 
groene gemeenschap stimuleert D66 het opzetten van een 
kenniszone met groene en toeristische bedrijven. De huidige 
scholen en opleidingen binnen onze gemeente passen goed in dit 
beleid.

• D66 wil een verdergaande deregulering en verminderde 
gemeentebemoeienis. Vrijkomende gelden worden gebruikt om 
de tekorten die ontstaan door onder andere lagere inkomsten uit 
het gemeentefonds aan te vullen.

• De gemeente kan een belangrijke rol spelen in het verduurzamen 
van de economie. Dat zal ze moeten doen door 
duurzaamheiddoelstellingen bij voortduring te laten meewegen in 
haar handelen.

– Duurzaam inkopen, goed voor mens en dier. De gemeente 
is grootafnemer  van consumptiegoederen. In haar 
aankoopbeleid moet de gemeente het goede voorbeeld 
geven en binnen vier jaar voldoen aan de eis dat 80% van 
alle aangeschafte producten duurzaam zijn. 

– Inzet milieuvriendelijke energie.
• Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang moet toegankelijk zijn 

voor alle werkenden, vrijwilligers en studerenden, om de 
combinatie van zorg met werk of studie mogelijk te maken. 
Voldoende capaciteit moet voor alle dorpen goed bereikbaar zijn.

• De arbeidsparticipatie moet krachtig gestimuleerd worden. De 
gemeente geeft  het goede voorbeeld bij het aanstellen van 
minder kansrijken.

• Stimuleren ervaringscertificaten (doel individuele ontwikkeling en 
doorstroming op de arbeidsmarkt).
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Burger en bestuur
Mensen moeten zich kunnen herkennen in de zaken waar de gemeentepolitiek mee bezig is. 
Daardoor ontstaat de voedingsbodem voor vertrouwen tussen de inwoner van de gemeente Rheden 
en de lokale politiek. Dat is een essentiële randvoorwaarde voor het functioneren van de lokale 
democratie. De gemeente verdient integere bestuurders met reële en heldere doelen. Inspraak, 
open debat, transparantie, goede argumenten en aanspreekbaar vormen in het bestuur de 
kernwaarden.

Gemeentelijk beleid moet draagvlak hebben, duurzaam zijn, een sociaal en solidair karakter hebben 
en gericht zijn op de toekomst. De gemeente voert de democratisch genomen besluiten dienstbaar 
en klantvriendelijk uit. Mensen moeten weten en zien dat de gemeente  zich bezighoudt met dingen 
die voor hen relevant zijn. De gemeente weet dat alleen als ze luistert. 

Alle voorstellen passeren de gemeenteraad en moeten door de meerderheid worden goedgekeurd. 
Burgers worden ook zelf in staat gesteld om voorstellen te doen. D66 is voorstander van het 
betrekken van de burger bij belangrijke beslissingen.

D66 vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van individuen, maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven.

• D66 vindt dat gemeentelijk beleid zo dicht mogelijk bij de mensen gemaakt 
moet worden. Wijk en Dorpsgericht Werken is daar een goed voorbeeld van.

• Uiterlijk 2012 moet voor ieder dorp een eigen visie beschikbaar zijn

• Besluitvorming dient consistent en inhoudelijk goed 
onderbouwd te zijn. Er worden geen toezeggingen 
gedaan voordat de besluiten in de raad zijn goed-
gekeurd.

• De besluitvorming rondom het nieuwe zwembad
in de gemeente getuigt niet van helder en duidelijk
bestuur. D66 streeft naar een heroverweging 
waarin de belangen van alle burgers worden 
meegenomen.

• Breed gedragen burgerinitiatieven moeten een 
bestuurlijk vervolg krijgen. D66 verwacht van de
gemeenten hierin een actieve rol.

• D66 streeft  naar een kleine maar kwalitatief hoog-
waardig gemeentelijke organisatie die optreedt
waar dat nodig is en de regie heeft waar dat kan. 

• D66 is voorstander van verdergaande bestuurlijke samenwerking 
met omliggende gemeenten en bestuurlijke organisaties (zoals Stadsregio 
Arnhem Nijmegen).

• Het gemeentelijk beleid moet jaarlijks door een onafhankelijke 
Rekenkamercommissie worden beoordeeld op doelmatigheid en 
doeltreffendheid. 
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Jongeren en Onderwijs

• Stimuleer een onderwijskenniszone.
• Stimuleer talentontwikkeling. Meer aandacht voor 

excellerende kinderen.
• Stimuleer buurtacademies (in bestaande scholen, waar 

cursussen, trainingen e.d. worden gegeven)
• Zwemlessen op alle basisscholen mogelijk maken.
• Investeer in taalstimulering.
• Verhoog het aantal onderwijsuren aan kinderen die 

benedengemiddeld presteren, bijvoorbeeld door vier keer 
per week een extra uur les aan te bieden.

• Betere beroeps- en studiekeuze in het voortgezet onderwijs.
• Werk samen in de regio om jeugdwerkloosheid terug te 

dringen, bijvoorbeeld met leerwerkloket Arnhem. Doel 
tegengaan van werkloosheid.

• Iedere werkzoekende in de Wet op Werk en Bijstand WWB 
levert tegenprestatie. Hiervoor zoekt de gemeente 
samenwerking met Vrijwilligerssteunpunt Rheden en 
ondernemers in de regio.

• Stimuleer reïntegratie, doorstroming arbeidsmarkt 
(ervaringscertificaten)

Onderwijs heeft een hoge prioriteit voor D66. In onze gemeente zijn Hogeschool Van Hall / 
Larenstein, Helicon opleidingen en het Groenhorst college gevestigd. In een onderwijskenniszone 
kunnen opleidingen gebundeld worden, zodat we economische activiteiten en relaties met 
bedrijven kunnen versterken. Er is binnen de gemeente Rheden een groot aanbod aan 
basisscholen, zowel openbaar als bijzonder. Ouders hebben een keuze en dat vinden wij 
belangrijk. Om cultuur een grotere rol te geven in de ontwikkeling van kinderen, wil D66 
samenwerking tussen cultuurinstellingen en basisscholen versterken. D66 vindt het belangrijk dat 
alle kinderen hun zwemdiploma halen. Daarom wil D66 de zwemles op de basisschool terug. Het 
onderwijsaanbod aan kinderen in achterstandsituaties moet worden versterkt. Taalstimulering 
staat daarbij centraal. Mogelijkheden buiten de normale kaders moeten worden onderzocht.

D66 wil meer aandacht voor talentontwikkeling, bijvoorbeeld aandacht voor onderpresteren en 
stimuleren van talenten van kinderen. 

Jongeren moeten weten welke mogelijkheden zij hebben. Aandacht voor studiekeuze is 
belangrijk. Om jongeren kansen te bieden op de arbeidsmarkt, wil D66 samenwerken in de regio, 
bijvoorbeeld met het leerwerkloket Arnhem.
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Cultuur

D66 is blij met de belangrijke culturele initiatieven in de gemeente Rheden, zoals K13, de Alliantie, 
De Spelerij / De Uitvinderij en het sprookjestheater. Daarnaast heeft de gemeente Rheden drie 
openbare bibliotheken, een filmhuis en culturele organisaties zoals Atelier Velp, Riet Art,  en 
Musica Allegra. Vele mensen weten de weg naar voorstellingen, exposities, muziek- en 
danslessen te vinden. Het heeft een belangrijke waarde. Kunstvormen als muziek, dans, toneel en 
beeldende vorming hebben betekenis voor een gemeenschap: zij geven kleur aan het leven en 
stimuleren een open blik. Cultuur verbroedert,  biedt kansen, verbindt of is een rustpunt. Het 
brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Het helpt kinderen te worden wie ze zijn en 
ontwikkelt hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. D66 vindt het zeer belangrijk creatief talent van 
kinderen te stimuleren en pleit voor subsidieverstrekking zodat kinderen van minder verdienende 
ouders ook deel kunnen nemen aan verschillende culturele activiteiten.

Zalen voor zangkoren, harmonieorkesten, toneelverenigingen etc. moeten in de drie grootste 
dorpen beschikbaar zijn. Het cultureel centrum K13 verdient het na 25 jaar te blijven bestaan en 
samen met de Alliantie tot een goed cultuuraanbod binnen de gemeente te komen. Wat door de 
gemeente gesubsidieerd blijft worden. Hetzelfde geldt voor de openbare bibliotheken in Dieren, 
Rheden en Velp. Enige subsidie voor Theothorne in Dieren is onmisbaar. De cultuurorganisatie 
‘de Alliantie’ doet goed werk zoals het organiseren van tentoonstellingen van Rhedense 
kunstenaars, voorstellingen in het (gerenoveerde) openluchttheater Velp en muziekuitvoeringen 
bij kasteel Middachten.

Wat wil D66?
• D66 vindt cultuur belangrijk. Biedt beginnende 

artiesten en kunstenaars een podium.
• Stimuleer creatief talent van kinderen. 
• Maak muziekonderwijs beter toegankelijk
• Stimuleer samenwerking tussen verschillende 

culturele organisaties en basisscholen waardoor 
kunst binnen de gemeente een sterker fundament 
krijgt.

• Stimuleer optimaal benutten van de podia in de 
gemeente Rheden

• Stimuleer dat cultuurinstellingen financieel minder 
afhankelijk worden van (lokale) overheid 
((fondsenwerving, borgstelling)

• Cultuur is voor iedereen: streef naar een aanbod dat 
voor alle burgers interessant en uitdagend is!
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Wonen en woonomgeving

Landelijk zijn tuindorpen met laagbouw en een parklandschap erg populair. Waar deze woonwijken 
elders kunstmatig worden aangelegd, heeft Rheden de rijkdom van een natuurlijke woonomgeving. 
De zeven dorpen worden gescheiden door frisse groene parkachtige zones die aansluiten op de 
Veluwezoom. De bevolkingssamenstelling in de zeven dorpen is verschillend, evenals het karakter 
van de woningbouw. D66 wil die karakters waarborgen, waarbij de groene zones volledig in tact 
blijven. D66 is tegen hoogbouw met uitzondering van het  gebied rondom Velperbroek in Velp. 
Verder zorgt D66 er voor dat starters op de woningmarkt niet worden buitengesloten en eenzijdig 
samengestelde wijken worden voorkomen. D66 wil dat de gemeente Rheden de regie voert op 
periodiek overleg tussen gemeente, woningcorporaties, projectontwikkelaars, provincie, de 
stadsregio en geldverstrekkers. In dit overleg moet steeds herijkt worden wat de woningbehoefte in 
de verschillende dorpen is, zodat aan de vraag van de bewoners kan worden voldaan.

• Woningbouw in de gemeente Rheden moet passen 
in het parklandschap binnen de bestaande kernen. 
Op basis van de CBS voorspellingen zal slechts 
zeer beperkte bouw moeten worden toegestaan. 
Meer ontwikkeling in verbetering van bestaande 
woningen of herbouw, geen uitbreiding.

• Betrek ouderen bij het opstellen van de woonvisie 
voor ouderen.

• Hoogbouw past niet in het D66 beleid, evenmin als 
grootschalige woningbouw op plaatsen met een 
unieke natuurwaarde. De plannen Nimmer Dor in 
Laag-Soeren en Riverstone in Velp worden hier 
kritisch op beoordeeld en niet in de huidige vorm 
doorgezet. 

• Woningbouw op basis van woonbehoefte, die 
jaarlijks moet worden getoetst. Er lijkt behoefte aan 
huurwoningen (bijvoorbeeld seniorenwoningen), 
goedkope koopwoningen en duurdere 
koopwoningen. Aan alle drie de behoeftes moet 
naar rato van de vraag gehoor worden gegeven. 

• Instellen van regelmatig overleg met participatie van 
bewoners om de behoefte en uitvoering te 
bespreken. 

• Kosten huurwoning: kosten huurlasten mee laten 
wegen met duurzaamheid van de woning.

• Rol van woningbouwcorporaties kritisch volgen.
• Stimuleer gebruik van zonnecelpanelen en groene 

daken

RiverStone
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Diversiteit en Integratie

Wat wil D66?
• Verhoog het bewustzijn van het belang van diversiteit.
• Tegengaan van discriminatie.

• Stimuleer behalen van ervaringscertificaten / 
ervaringsprofielen (promoten binnen ondernemings-
verenigingen)

• Extra taalonderwijs voor kinderen die beginnen met
een achterstand

• Stimuleer goed buurmanschap als middel bij integratie
van nieuwe Nederlanders.

D66 is een sociaal-liberale partij. We respecteren ieders persoonlijke invulling van zijn of haar 
leven, alleen beperkt door het recht en het botsen met de rechten en persoonlijke levens van 
andere burgers. Dat betekent dat D66 verschillen tussen mensen en groepen mensen accepteert 
en zelfs koestert als de essentie van een levende samenleving. D66 rekent burgers af op hun 
gedrag. Niet op hun meningen. 

D66 vindt dat iedereen gelijke rechten en plichten heeft. D66 is tegen discriminatie. Omgaan met 
diversiteit wordt steeds belangrijker. Zeker omdat er in de toekomst een tekort dreigt te ontstaan 
aan hoger opgeleide arbeidskrachten en mensen langer moeten doorwerken, moet de diversiteit 
op het werk in de toekomst verder toenemen. De maatschappij vergrijst en tegelijk zijn er steeds 
meer jongeren van allochtone afkomst. D66 onderstreept het belang van diversiteit en wil het 
bewustzijn binnen de gemeente hiervan verhogen.

De emancipatie van vrouwen in Nederland is nog lang niet 'af'. Maatschappelijke aandacht voor 
de vrouw ook binnen de gemeente Rheden blijft nodig, in het bijzonder voor de positie van oudere 
en migrantenvrouwen.
Onderwijs is belangrijk bij integratie omdat het mensen kan helpen hun eigen krachten te 
ontwikkelen en ze de kans geven die optimaal te gebruiken. Extra (taal)-onderwijs voor kinderen 
die beginnen met een achterstand omdat ze meertalig zijn hoort daarbij, evenals voor de ouders.

Het is plezierig als groepen van diverse etnische of inkomensgroepen gezamenlijk in een straat of 
buurt wonen. D66 stimuleert goed buurmanschap, waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt 
voor zijn directe leefomgeving. 
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Veiligheid

Veiligheid in huis, op straat en in de buurt. Het is belangrijk dat mensen zich veilig wanen in hun 
omgeving. Dat zij anderen op straat onbekommerd tegemoet kunnen treden en een helpende 
hand durven uit te steken als dat nodig is.

Adequaat en zichtbaar politieoptreden is onmisbaar voor ons gevoel van veiligheid, maar een 
goed contact met de buren is minstens zo belangrijk. Buurtpreventie en buurtbemiddeling zijn 
effectieve methoden voor burgers om de eigen veiligheid aanvullend te waarborgen.  

In sommige dorpskernen zorgt een groep jongeren voor overlast (o.a. Dieren). D66 kiest voor 
inzet van (vrijwillige) straatcoaches en het organiseren van activiteiten zodat jongeren op positieve 
wijze worden gestimuleerd tot gewenst gedrag. D66 is om redenen van privacy geen voorstander 
van cameratoezicht. Onze voorkeur gaat uit naar andere vormen van toezicht op en bij 
probleemlocaties (voorbeeld station Dieren). Alternatieven zijn bijvoorbeeld bovengenoemde 
straatcoaches en buurtpreventie.

• D66 zal buurtbemiddeling verder stimuleren 
zodat oorzaken van acute onrust worden 
weggenomen en sociale verantwoordelijkheid 
gewaarborgd blijft.

• D66 wil voortzetting van Wijk en Dorpsgericht 
werken (vb. Velp-Zuid) om de leefbaarheid in 
buurten te verbeteren en sociale cohesie te 
bevorderen.

• Stimuleren van initiatieven als de Dag voor 
Respect en financieel ondersteunen van 
organisaties die zich inzetten tegen (zinloos) 
geweld en vernieling.

• Stimuleren van buurt/schoolinitiatieven ter 
bewustwording van onveilig rijgedrag;

• Meer inzet van (vrijwillige) straatcoaches en 
jeugdhulpverleners

• Verbeteren van toezicht bij probleemlocaties
• Invoeren ‘Dubbelgepakt’ (direct vorderen boete 

diefstal en afrekenen gestolen product)
• Geen onderzoek op modellen, maar op 

metingen!
• Actief optreden bij voorkomen en bestrijden van 

huiselijk geweld, onder andere door inzetten 
huisverbod.
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Sport / Recreatie / Toerisme
Onze prachtige gemeente leent zich bij uitstek voor bewegen. Sporten, wandelen, fietsen of op 
andere wijze recreëren.

Sport
Volwassenen bewegen steeds meer, ook buiten de sport. Zwemmen en fietsen zijn het meest 
populair, gevolgd door fitness. Hardlopen is opgeklommen naar de vierde plaats (TNS NIPO 
2009). D66 vindt dat een goede ontwikkeling, die zij van harte wil ondersteunen en stimuleren. 
Sport heeft een belangrijke sociale functie, zeker in de kleine kernen. D66 ondersteunt dat. D66 
wil dat sport toegankelijk is voor iedereen: (in)validen, ouderen, jongeren. Dat betekent dat 
iedereen die wil sporten, moet kunnen sporten. Mensen met een beperking maar ook jongeren.
Recreatie
De burgers in onze gemeente moeten gebruik kunnen maken van ons prachtige buitengebied. 
Niemand zal het belang van de Posbank ontkennen. D66 wil dat fietsers en wandelaars blijvend 
toegang hebben tot dit mooie gebied. Jongeren moeten buiten kunnen bewegen. 
Toerisme
Toeristen zijn van harte welkom in onze gemeente. De gemeente Rheden is aantrekkelijk voor 
toeristen. Dat is fijn, want dat geeft onze gemeente een economische impuls. D66 wil het toerisme 
verder stimuleren en samen met ondernemers versterken, bijvoorbeeld door het stimuleren van 
mogelijkheden voor Bed and Breakfast  aanbieders. 

Sport
• Stimuleren van beweging: meer gymuren op scholen en 

stimuleren van beweging door senioren.
• Wegnemen van financiële drempels van jongeren (het 

Jeugdsportfonds).
• Aanleg van kunstgrasveldjes, basketbalpleintjes en 

skateplekken in overleg met jongeren.
• Bouw zwembad in de gemeente. (De financiering van 

zwembaden is een probleem. D66 vindt het wenselijk dat er 
in de drie grote dorpen zwembaden zijn.) 

• Vergroot de reikwijdte van sportverenigingen naar scholen en 
andere doelgroepen, stimuleer aangepast sporten.

Recreatie
• Koesteren van schaapskudde en schaapskooi met behoud 

van subsidies
• Fietsers en wandelaars blijvend toegang tot de Posbank
• Posbank ´s avonds ontoegankelijk maken door middel van op 

en neergaande paal in wegdek
Toerisme
• Toerisme verder stimuleren.
• Afschaffing toeristenbelasting. Deze is onvriendelijk voor 

toeristen en ondernemers. 
• Stimuleer mogelijkheden voor Bed en Breakfast aanbieders
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Verkeer / Bereikbaarheid

Mobiliteit
Mobiliteit van mensen draagt bij aan de kwaliteit van hun bestaan. We kunnen niet zonder, maar 
weten inmiddels wel dat met name particulier vervoer leidt tot onevenredige benutting van de 
beschikbare ruimte en tot aantasting van het milieu. Het is niet eenvoudig om het gebruik van de 
auto te ontmoedigen. Daarvoor is een mentaliteitsverandering noodzakelijk. D66 zal zich blijven 
inzetten voor het beschikbaar en betaalbaar houden van minder belastende vormen van 
(openbaar) vervoer. 
Burgerinitiatieven zoals die zijn ontstaan i.v.m. “De bocht bij Velp”, de ontwikkeling van de 
Groenestraat in Rheden en de Harderwijkerweg in Laag Soeren verdienen de steun van de 
gemeente.
IJssellijn
Door de toename van het goederenverkeer over het spoor zijn maatregelen nodig om de 
veiligheid en verkeerscirculatie te waarborgen. Spoorbomen blijven langer dicht waardoor vooral 
in Velp en Dieren meer problemen te verwachten zijn. Hulpdiensten moeten snel ter plekke 
kunnen zijn. De IJssellijn geeft momenteel al veel overlast: Geluidsoverlast en hinder door 
trillingen. Maar ook de veiligheid is in het geding. De IJssellijn is niet gebouwd voor zo veel 
vervoersbewegingen en al helemaal niet op goederenvervoer met containers. D66 gaat hierop 
actie ondernemen om dit provinciaal en bij het rijk aan te kaarten. D66 is tegen verdere toename 
van het goederenvervoer over de IJssellijn.

Traverse Dieren
D66 wil dat er snel een oplossing komt voor de verkeersproblematiek in Dieren. Een goed 
doordachte oplossing moet tegemoet komen aan een goede bereikbaarheid van Dieren en een 
vlotte doorgang van de ene kant van het spoor naar de andere kant. 

• Geen verdere toename goederenvervoer over de IJssellijn

• Een goed doordachte oplossing voor Traverse Dieren.
• Aanleg Tunnel / viaduct in Dieren en Velp.
• Stimuleren van greenwheelsinitiatief (auto delen)
• Metingen gezondheidsonderzoek A12 (niet op basis van 

modellen, maar op basis van metingen)
• Stimuleren overleg tussen gemeente met burgers over 

verkeers-onveiligheid. (zoals bij het verkeerscirculatieplan 
Velp en het burgerinitiatief Harderwijkerweg in Laag 
Soeren.)

• Tegengaan sluipverkeer  in o.a. Velp en Laag Soeren
• Toename spoorverkeer mag niet leiden tot belemmering 

verkeerscirculatie (bijv. alternatieven voor opheffen van 
spoorwegovergangen)

• Openhouden van Doesburgse dijk in Dieren
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Welzijn en volksgezondheid

Kort geleden is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd, waardoor de gemeente 
steeds meer taken op haar bordje heeft gekregen. Zo moet de gemeente niet alleen zorgen voor 
voorzieningen voor gehandicapten en ouderen, maar valt ook de thuishulp onder de gemeente. 
Onafhankelijke ‘indicatieorganen’ beoordelen de noodzaak van de hulp. Met al deze instanties is 
een gigantische bureaucratie voortgezet. D66 pleit voor terugdringen van overbodige regelgeving.

De ‘zorgloketten’ in het gemeentehuis in De Steeg, Dieren en Velp voorzien in de behoefte aan 
informatie over de WMO-uitvoering, zoals aanpassing woning, rolstoelen en thuishulp. Een 
zorgtelefoon voldoet aan de behoeften van mensen. Deze is 24 uur per dag bereikbaar. Hierdoor 
kunnen mensen altijd hun dringende vragen kwijt en werkt de zorgtelefoon preventief. Actie om 
problemen te voorkomen in plaats van reactie op ontstane problemen!

De Cosbo (Anbo, PCOB en KBO) behartigt op uitstekende wijze de belangen van 50-, 60- en 70-
plussers in onze gemeente. D66 ondersteunt het 70+ huisbezoekproject. D66 denkt dat veel 
mensen hiermee preventief kunnen worden geholpen. Stimuleer ook deelname van allochtone 
ouderen.

Gelukkig is het ziekenhuis in Velp behouden gebleven voor diverse medische functies. D66 vindt 
dat huisartsenpost en apotheek behouden moeten blijven voor onze gemeente. Vanzelfsprekend 
wil D66 een goede bereikbaarheid van de huisartsen in alle dorpen. 

• Stimuleer de terugkeer van de wijkverpleeg-
kundige en buurtzorg

• Instellen zorgtelefoon (vraag van klant staat 
centraal)

• Terugdringing overbodige regelgeving

• Behoud WMO-krant
• Aandacht voor luchtkwaliteit, geluidshinder 

en overlast door trillingen. Meten is weten.

• Bij twijfel door aanvrager (van voorzieningen, 
aanpassingen, hulpmiddelen) mogelijkheid 
van beroep.

• De gemeente stimuleert goed functioneren 
van Regiotaxi en invalidenvervoer. Geen 
concessies aan de kwaliteit van het 
gehandicaptenvervoer!

• D66 is voor huisartsencentra in Velp, 
Rheden en Dieren.

• Continuering van het 70+ huisbezoekproject
• Zorgloketten blijft in De Steeg; in Dieren en 

Velp worden nieuwe zorgloketten geopend.
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Financiën

De huidige economische crises heeft het kabinet gedwongen om rijksbreed maatregelen te 
nemen. Deze maatregelen gaan ook de gemeente Rheden treffen. Er moet rekening worden 
gehouden met verminderde inkomsten uit het Gemeentefonds. Ook zullen de ontvangsten vanuit 
de lokale heffingen vermoedelijk afnemen.

Een gezonde financiële huishouding is een van de basiseenheden voor een verantwoord 
bestuur. Lagere inkomsten betekenen bijstelling van de ambities en bijbehorende programma´s. 
De komende periode heeft het gemeentebestuur een grote uitdaging om met de verminderde 
inkomsten toch tot een evenwichtige begroting te komen. D66 streeft ernaar om het huidige 
dienstverleningsniveau te handhaven, maar zal kritisch zijn op de wijze waarop de 
dienstverlening wordt verstrekt.

Een vermindering van de inkomsten uit het Gemeentefonds mag niet automatisch worden 
afgewenteld op de burgers door lokale heffingen gelijktijdig te laten stijgen. Eventuele 
maatregelen worden op hun merites beoordeeld en dienen sociaal verantwoord te zijn.  

De huidige begroting is onleesbaar voor de gewone burger. D66 streeft naar een minder 
technische begroting, die voor iedereen te begrijpen is.

• Een financieel evenwichtige begroting blijft noodzakelijk.

• De begroting dient altijd op lange termijn consistent te zijn. 
Dat betekent heldere voortschrijdende meerjaren 
begrotingen waarin politieke keuzes worden 
gemaakt. 

• Afval grijs belasten naar rato van het gebruik. 
• Smalle waterspoor: rioolbelasting afhankelijk 

van het waterverbruik in plaats van naar 
grootte huishouding.

• D66 streeft naar een heldere begrotingscyclus.
Beleid moet hierin uitlegbaar en controleerbaar
voor de mensen zijn beschreven.

• Specifiek voor de burgers wordt jaarlijks een
korte maar begrijpelijke begroting opgesteld. 

• Onderzoek moet plaatsvinden of bepaalde gemeentelijke 
activiteiten doelmatiger kunnen worden uitgevoerd.
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D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve manier. Wij vertrouwen erop dat mensen 
veel van de problemen die ze tegenkomen zelf kunnen oplossen. Maar we reiken de helpende hand 
als dat eens niet lukt. Wij hebben en tonen respect voor onze medemens en uit zorg voor komende 
generaties stáán we voor duurzaamheid. We zijn niet bang om verder te kijken dan onze eigen 
gemeente. Ook zijn we bereid om lastige keuzes te maken. 

En dat is hard nodig. Het zijn in veel opzichten zware tijden. Dan is voor velen de verleiding groot om 
hun heil te zoeken in oude patronen van schijnveiligheden en in schijnoplossingen. 

In dit verkiezingsprogramma tonen onze standpunten welke problemen, uitdagingen en oplossingen 
wij in uw directe omgeving zien. De wereld staat de komende vier jaar niet stil. Ook ná de 
verkiezingen zullen er ongetwijfeld onderwerpen op de raadsagenda komen die we nu nog niet 
kunnen voorzien. Om u te laten beoordelen hoe onze D66 fractie hierop zal reageren willen we kort 
uitleggen hoe wij naar de mens en de maatschappij kijken. 

Wij hanteren een vijftal richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent en waarmee de manier 
waarop we in het leven en de politiek staan beknopt is samengevat. Elk van de richtingwijzers 
afzonderlijk is zeker niet uniek voor het D66 gedachtegoed, maar het is de combinatie van juist déze 
vijf denkrichtingen die de mens en maatschappijvisie van D66 definiëren. Deze vijf richtingwijzers 
maken ook dat onze standpuntbepaling voor u als inwoner voorspelbaar is: onze standpunten komen 
voort uit één of meerdere van onze richtingwijzers. 

Pont over 
IJssel/Rheden

Traverse Hart van 
Dieren

Domein Hof van 
Dieren

Sociaal-liberale richtingwijzers
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De vijf sociaal-liberale richtingwijzers van D66

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met 

optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij 
willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en 
ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij 
aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever 
dan wat de overheid kan doen. 

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 

voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af 
welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer 
ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels 
naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, 
nuchter en op basis van feiten. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid 

ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel 
mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning 
verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn 
eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden 
het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen 
meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter 
van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

Pont over 
IJssel/Rheden

Traverse Hart van 
Dieren

Domein Hof van 
Dieren

Sociaal-liberale richtingwijzers
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Vervolg van de vijf sociaal-liberale richtingwijzers van D66

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de 
mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen 
gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We 
willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur 
en milieu betrokken wordt. 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van 
ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol 
gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische 
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer 
bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 

Sociaal-liberale richtingwijzers
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