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Rheden
Voorwoord Alexander Pechtold

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in
uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere
rol in uw gemeente spelen. Dat begint met
stemmen op 19 maart 2014; stemmen op D66.”
De gemeente wordt belangrijker, uw stem
dus ook
Vooraar 2014 en u mag wéér naar de stembus.
Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen
zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik
overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten
horen.
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is
lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit
voorstel voor mensen in hun dagelijks leven, in
hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist
over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de
beste garantie voor politiek waarin de mens
centraal staat.
Dat is belangrijk, want er moeten indringende
keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de
klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwerkeloosheid? Worden zorg
en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw gemeente nu
eindelijk de leegstand aan van achterhaalde
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte
aan bewoners die samen zonnepanelen op
hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner
zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente
speelt een steeds grotere rol in uw leven.
Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw
gemeente spelen. Dat begint met stemmen;
stemmen op D66.

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd
is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als
geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons
van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook
voor onze naasten, onze leefomgeving, de
maatschappij en onze gezamenlijke toekomst.
Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een
overheid die steunt, randvoorwaarden schept
en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de
kracht van mensen onderling de belangrijkste
maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op
die kracht van mensen, individueel en samen.
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we
zijn duidelijk over wat we willen, we denken in
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u
en niet bij de regels en houden altijd het oog op
de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten
ook dat we hard moeten werken om onze idealen te verwezenlijken.
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in
de slechtste gemeente van Nederland woont?
Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat
uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt
het verschil maken. Zeker hier in uw eigen
omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog;
stem D66!

Alexander Pechtold
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Rheden
Speerpunten programma

Duurzame toekomst is de titel van ons programma. ‘Duurzame toekomst’ is voor ons de kapstok
voor onze speerpunten: ontwikkeling en duurzaamheid.

Duurzame toekomst
Pijlers

Speerpunten
•
•
•
•

Ontwikkeling

•
•
•

Duurzaamheid

•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling jongeren, volwassenen en ouderen.
Versterking van het onderwijs.
Innovatie binnen bedrijven.
Ontwikkeling door middel van bijwonen of uitvoeren van culturele activiteiten.
Uitbouwen van initiatief ‘Groene Vallei’: Samenwerking tussen ‘groen’
onderwijs, bedrijven en gemeente.
Flexibelisering van het gebruik van bedrijventerreinen.
Opruimen belemmerende en overbodige regels.
Verdere ontwikkelling van onze groene leefomgeving.
Werken aan een energieneutrale gemeente.
Stimuleren van duurzaam en energieneutraal bouwen.
Meer vrijheid bij bouwen.
Duurzame economische ontwikkelingen, zowel op het gebied van aanbod als op het gebied van milieu.
Duurzaamheid in de politiek: kwaliteit van bestuur.
Besturen op de lange termijn, optimistisch en vanuit gedeelde waarden
en belangen.

Duurzaamheid is ook het stimuleren van ontwikkeling van mensen!
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Rheden
Voorwoord Krista den Hertog – Heins

Duurzame toekomst!
Afgelopen periode hebben wij als fractie D66
van de gemeenteraad Rheden onze steen
bijgedragen. Wij hebben uw steun gekregen en
hebben een bijdrage geleverd aan de toekomst
van de gemeente Rheden. Wij zijn hierbij
steeds dicht bij onze eigen ideeën gebleven.
De vijf richtingwijzers van D66 waren namelijk
steeds uitgangspunt voor onze besluitvorming.
Wij zijn er trots op dat wij al onze besluiten
kunnen beargumenteren vanuit deze richtingwijzers en wij zijn er trots op dat wij zoveel voor
elkaar hebben gekregen in de afgelopen vier
jaar. Denk aan het afronden van moeilijke projecten op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, zoals Zwembad Beekhuizen, Nimmer Dor
en Traverse Dieren. Zowel in het college als in
de gemeenteraad heeft D66 een substantiële
bijdrage geleverd. Het invullen van onze rollen
die horen bij het raadslidmaatschap hebben wij
met veel inzet en plezier gedaan. Wij beseffen
echter ook dat het altijd beter kan. Streven
naar verbetering is in onze ogen duurzaam.
Want duurzaamheid gaat verder dan zorg hebben voor ons milieu. Een duurzame toekomst
heeft ook betrekking op een samenleving waarin het prettig leven is. Voor iedereen. Dat vergt
van een politicus dat hij afstand kan nemen
van zijn eigen situatie. Dat hij verder kan kijken
dan zijn eigen achtertuin. En juist omdat D66
verder durft te kijken dan het populisme van
het heden, heb ik ooit gekozen voor D66. Het
gaat er om dat onze woonomgeving ook over
20 jaar nog een prettige leef- en werkomgeving
is. En dat is waarom D66 haar aandacht richt
op ontwikkeling.

Ontwikkeling biedt jongeren, volwassenen en
ouderen kansen. Ontwikkeling is nodig om
toekomstbestendig te handelen en ontwikkeling
brengt ons innovatie. Zo lang wij ons ontwikkelen is er kans op een duurzame toekomst! Ook
op lokaal niveau! Juist op lokaal niveau! Wij
proberen meer mensen actief te krijgen in de
besluitvorming. Soms moeten er besluiten
worden genomen die verschillende belangen
raken. D66 Rheden daagt u uit om mee te
denken. Wij willen meer inspraak en vooral
meer verantwoording. Ook, of misschien wel
juist, als u voor een voorliggend plan bent.
Want de mensen die het er niet mee eens zijn,
weten de weg naar de inspraak wel te vinden.
Maar als u het ergens wel mee eens bent, horen wij dat ook graag. Een goed besluit wordt
immers genomen na het horen van alle standpunten? D66 Rheden gaat in ieder geval door,
verder dan de waan van de dag en altijd gericht op een duurzame toekomst.
Wij gaan er voor en hopen dat u ons weet te
vinden. Wij hopen dat u ons ook nu weer
steunt in maart 2014!

Krista den Hertog-Heins
Lijsttrekker en Fractievoorzitter
D66 Rheden
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Rheden
Terugblik D66 op raadsperiode 2010 – 2014

D66 maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 weer deel uit van de gemeenteraad. Met drie van 27 raadszetels zijn we één
van de kleinere fracties in de raad. Maar wel
een fractie met grote invloed. Voor het eerst
maakt D66 in de gemeente Rheden deel uit
van het college, hetgeen onze bijdrage aan het
gemeentelijke beleid aanzienlijk vergroot heeft.

Als coalitiepartij is de invloed nu eenmaal groter dan als oppositiepartij.
In dit verkiezingsprogramma voor de periode
2014-2018 leggen we in kort bestek verantwoording af over onze rol en bijdrage in de
afgelopen raadsperiode. Omdat dat past bij
D66 en omdat een terugblik ook een goede
basis is voor de toekomst.

Waar D66 echt trots op is
Er is veel bereikt in de afgelopen raadsperiode. Traverse Dieren is een goed voorbeeld. In 2010 lag
het project stil, was de relatie met de provincie tot een dieptepunt gedaald en leek Traverse Dieren
verder weg dan ooit. Vier jaar later zijn de belangrijkste besluiten genomen en wordt hard gewerkt
aan de voorbereidingen van de uitvoering van het project.
Dankzij onze bijdrage zijn bovendien de volgende resultaten geboekt:
• Een coalitieakkoord waarin veel programmapunten van D66 zijn verwerkt en de deelname aan
het college waarin D66 een herkenbare en duidelijke rol vervuld heeft.
• Een grotere rol en betrokkenheid van inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering gemeentelijk
beleid (inrichting openbare ruimte, bomenlijst en gemeentelijk erfgoedbeleid).
• De totstandkoming van een nieuwe Sociale Visie, waarin zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal staat.
• De aanpassing van het ruimtelijk beleid: minder accent op meer woningen (aanscherping gemeentelijke woonvisie) en meer oog voor kwaliteit. Het erfgoedbeleid is gemoderniseerd en
draagt bij aan de sociaal economische ontwikkeling van onze gemeente. Zeer lastige ruimtelijke
dossiers, zoals Traverse Dieren, terrein zwembad Beekhuizen, Casa Intermezzo en Nimmer Dor
zijn afgehandeld.
• De keuze om ondanks de noodzakelijke bezuinigingen belangrijke gemeentelijke diensten als de
servicebalies in Dieren en Velp, de logopedie op scholen, het gymvervoer en het openluchtbad in
het dorp Rheden zoveel mogelijk te ontzien.
• Een deugdelijk financieel beleid: een reductie van de gemeentelijke uitgaven. De gemeente geeft
in 2013 structureel acht miljoen minder uit dan in 2010. De noodzakelijke bezuinigingen zijn
evenwichtig verdeeld en de gemeentelijke lasten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Op initiatief van
D66 zijn de duidelijkheid, leesbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke begrotingsdocumenten vergroot.
• De typische D66-inbreng van de raadsfractie in de politieke debatten en discussies: weloverwogen, genuanceerd en oplossingsgericht.
Waar we niet tevreden over zijn
•
De discussie over de zondagsopenstelling heeft niet geleid tot verruiming van de winkeltijden.
De discussie staat inmiddels opnieuw op de agenda en we hopen de winkelsluitingstijden alsnog
te kunnen verruimen, wellicht zelfs voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.
•
Het feit dat de plannen om extra goederentreinen door onze gemeente te laten rijden nog niet
van tafel zijn. De plannen zijn mede door onze inzet wel in gunstige zin bijgesteld (minder goederentreinen), maar de IJssellijn is en blijft in onze visie niet geschikt voor goederenvervoer.
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Rheden
Natuur en groen

De gemeente Rheden is vanuit natuur - en
landschapsperspectief een bijzondere gemeente. De unieke ligging in de overgang van de
stuwwallen naar de IJsseldelta brengt een
waardevolle variatie in natuur -en cultuurlandschap. De uiterwaarden vormen een belangrijke ecologische schakel tussen de Liemers en
de Veluwe. Veel inwoners zijn trots op het bijzondere landschap in onze gemeente en genieten er dagelijks van. De Rhedense gemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om via
rentmeesterschap dit unieke landschap te behouden en via natuurontwikkeling te borgen
voor toekomstige generaties.
D66 onderstreept het natuur en landschappelij-

ke belang en zet het ook deze keer in tot één
van de speerpunten van de gemeenteraadsverkiezingen. D66 ondersteunt ondernemerschap dat een positieve uitwerking heeft op de
natuur en het landschap. Denk hierbij aan het
versterken van de natuur. Maar bijvoorbeeld
ook aan het vergroten van de beleefbaarheid
van het groen en het herstel en beheer van
waardevolle cultuurhistorische iconen. Deze
zijn immers zo tekenend voor het verhaal van
vroeger. Het kan hierbij gaan om individuele
initiatieven en om brede samenwerkingsverbanden tussen agrariërs, natuurbeherende
organisaties, private grondbezitters, onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars, culturele instellingen en de recreatieve sector.

Wat D66 wil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiatieven van (natuur-)ondernemers, agrariërs en bevolking ondersteunen die zich richten op
de beleefbaarheid, ontwikkeling en beheer van natuur en landschap.
Buurtinitiatieven gericht op vergroening van de wijk en het beheer van landschappelijke elementen.
Voortzetting van de door D66 geïnitieerde natuur- en duurzaamheidseducatie op scholen.
Ondersteuning van lokale ondernemers die zich richten op lokale voedselproductie en de afzet
ervan.
Meewerken aan het klimaatbestendig inrichten van de uiterwaarden en overgangen naar de
Veluwezoom
Realiseren van de plannen van Natuurmonumenten voor het klimaatpark Velperwaarden.
Meewerken aan het natuurbeleid van hogere overheden zoals Natura 2000 en dit vertalen naar
plaatselijke aanpak.
Natuurgerichte bedrijven stimuleren, waarbij op het gehele agrarische bedrijf wordt gewerkt met
een “gesloten kringloop”.
Het initiatief “Groene Vallei” verder uitbouwen.
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Rheden
Duurzaamheid en nieuwe welvaart

De economische stagnatie van de afgelopen
jaren maakt duidelijk dat ongebreidelde welvaartsgroei niet langer houdbaar is. Ons huidige economische model put grondstoffen en
traditionele energiebronnen uit en kraakt in zijn
voegen. Ook in de gemeente Rheden ondervinden veel inwoners de consequenties van de
economische crisis. Het gebrek aan groei
dwingt ons na te denken over nieuwe vormen
van ontwikkeling. Dat is een lastig zoekproces,
maar juist op lokaal niveau zijn er mogelijkheden die benut en uitgebouwd moeten worden.
De volgende uitgangspunten zijn voor D66
daarbij van belang.
Duurzame ontwikkeling is leidend. Naast besparing van grondstoffen en energie zoeken wij
ook naar nieuwe wegen die leiden tot een circulaire economie, waarbij het maximaliseren
van herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging voorop staan (door onder andere hergebruik van product, onderdelen en door hergebruik van grondstoffen).

Maar ook door het stimuleren van groene
duurzame werkgelegenheid (zoals ecotoerisme, natuurbeheer en natuurontwikkeling), voorrang geven aan innovatieve duurzame bedrijven en stimuleren van kleinschalige, lokale
initiatieven en burgercoöperaties (zoals energiecorporaties). Deze initiatieven zijn de basis
voor de economische ontwikkelingen binnen
onze eigen gemeente.
We zetten in op een economisch model dat
uitgaat van rentmeesterschap, lange termijn
continuïteit en kwaliteit van arbeid en producten. Geld is hierbij niet de enige maatstaf; overleg met stakeholders, waardering voor vakmanschap en ‘welbevinden’ zijn waarden die
ook meewegen.

Wat D66 wil
•

•
•
•

Stimuleren van kleinschalige, lokale initiatieven die gebaseerd zijn op de principes van een circulaire economie. Creatieve oplossingen voor besparing van grondstoffen en energie, om reststromen of restwarmte her te gebruiken, maar ook andere kleinschalige, zelfvoorzienende initiatieven, zoals ‘stadslandbouw’, zal de gemeente waar mogelijk faciliteren. D66 wil af van onnodige
belemmeringen (bijvoorbeeld als gevolg van inflexibele bestemmingsplannen).
Windenergie is ook in gemeente Rheden een optie.
Circulaire economie is het uitgangspunt van het handelen van de gemeente (maximaliseren hergebruik en minimaliseren waardevernietiging).
De gemeente Rheden is en blijft schaliegasvrij.
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Rheden
Economie

Economie vergt in deze tijd een doortastende
aanpak. Hierdoor kan ondernemen worden
gestimuleerd en kunnen mensen gemotiveerd
worden voor opleiding of werk. We zetten in op
een economisch model dat uitgaat van rentmeesterschap en continuïteit op de lange termijn. D66 wil dat in planvorming- en inkoopprocessen van de gemeente de kosten over de
gehele levensduur (levensloopkosten / Total
Cost of Ownership) van een product, gebouw
of installatie worden meegewogen en daarmee
dus niet alleen de aanschafkosten. Daarmee
zal de gemeente kiezen voor oplossingen die
op de lange termijn het meest duurzaam en
economisch zijn. Door "functioneel aanbesteden" biedt de gemeente de ruimte voor de innovatiekracht van lokale en kleinere bedrijven.
D66 bevordert innovatie en ondernemerschap.
De gemeente speelt hierin een rol door ondernemers die vanuit een gemeentelijke uitkeringssituatie ondernemen, te faciliteren en door
beter gebruik te maken van Europese regiona-

le fondsen. Ook een actieve aanpak van regeldruk helpt onze ondernemers: één aanspreekpunt voor bedrijven en de keuze voor controle
achteraf in plaats van microregulering vooraf.
D66 is voor verruiming van winkeltijden. Het is
de verantwoordelijkheid en de keuze van de
ondernemer op welke dagen hij wil werken.
Juist om de concurrentiepositie van ondernemers te versterken ten opzichte van ondernemers in omliggende gemeenten is vrijwillige
zondagsopenstelling een krachtig instrument.
D66 wil jeugdwerkloosheid aanpakken. Een
goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is daarbij een belangrijk wapen. De
gemeente neemt een actieve rol in het bevorderen van de aansluiting van scholen op de
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in het stimuleren
van stageplekken, het ondersteunen van werk/leertrajecten en het bijeenbrengen van met
name MKB-ondernemingen en scholen.

Wat D66 wil
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Stimuleren van lokaal ondernemerschap door de gemeente als opdrachtgever, waarbij 'circulaire
economie' en 'social return' belangrijke uitgangspunten zijn.
Circulaire economie als uitgangspunt van het handelen van de gemeente en toepassing hiervan
in eigen inkoopbeleid.
100% Duurzame inkoop bij de gemeente door accent op kosten gehele levensduur en door gebruik te maken van GRW CO2 prestatieladder (Grond-, Weg en Waterbouw).
Stimuleren van contacten tussen ondernemers binnen de gemeente en de regio door de
gemeente als netwerkpartner.
Een vervolg van de ‘Groene vallei’ als netwerkinitiatief van ondernemers, landgoederen,
onderwijsinstellingen en andere belangstellenden.
Geen fysieke uitbreiding van nieuwe bedrijventerreinen; wel revitalisering, herstructurering of
transformatie naar andere functies. Waar mogelijk worden bedrijfsterreinen ‘groen ingepakt’.
Verruiming van de openingstijden van winkels.
Leegstand van winkelruimte voorkomen en tegengaan door:
- flexibiliteit en maatwerk in beleid
- samen met ondernemers een brede, integrale detailhandelsvisie voor bedrijventerreinen en
winkelgebieden te ontwikkelen.
Flexibiliteit op bestaande bedrijventerreinen wordt vergroot, zodat de gebruiksmogelijkheden
(bijvoorbeeld internethandel) toenemen.
Stimuleren van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.
Ontwikkeling van werknemers en werkzoekenden om arbeidsmigratie binnen de regio te
stimuleren.
Versoepeling van vergunningsprocessen voor duurzame verbouwingen van woningen en
kantoren.
Voor een efficiënt gebruik van bedrijventerreinen moeten ook ondernemingen met een zakelijke
en maatschappelijk dienstverlening zich hier kunnen vestigen.
De Steeg Dieren Ellecom Laag-Soeren Rheden Spankeren Velp
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Rheden
Sport, recreatie en toerisme

Bewegen is essentieel. Binnen de gemeente
Rheden kennen we dan ook verschillende
sportvoorzieningen, zoals zwembaden, fitnesscentra, dansscholen en sportparken waarvan
volop door verenigingen, scholen en inwoners
gebruik wordt gemaakt. Deze voorzieningen
moeten voor een ieder toegankelijk blijven. Dus
ook voor mensen met een beperking en voor
jongeren.
Vanwege de ligging tussen de IJssel en het
Veluwemassief, kent gemeente Rheden een
verscheidenheid aan natuur, met het Nationaal
Park Veluwezoom als ‘kers op de slagroom’.
Ook de verschillende landgoederen en andere
cultuurhistorische en archeologisch interessante locaties trekken veel toeristen, maar nodigen
ook onze eigen inwoners uit om te genieten
van ons prachtige buitengebied.

Recreatie en toerisme biedt een belangrijke
(economische) pijler van de gemeente. D66 wil
het toerisme verder stimuleren en samen met
ondernemers duurzaam versterken. Een eerste
stap is het opstellen van een ‘Masterplan recreatie en toerisme’. Dit zou ons inziens gericht
moeten zijn op het verlengen van de verblijfstijden van toeristen, bijvoorbeeld door het bieden van verschillende arrangementen of door
het koppelen van voorzieningen. D66 ziet het
als taak van de overheid dat de balans tussen
rust en ruimte voor de natuur en het kunnen
beleven van deze natuur bewaakt moet worden.

Wat D66 wil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportaccommodaties zijn voor alle inwoners van de gemeente toegankelijk en worden in stand
gehouden, zo nodig met marktpartijen en/of maatschappelijke organisaties.
Het nieuwe zwembad in Velp moet ook gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.
Stimuleren van beweging (jong en oud).
Wegnemen van mogelijke financiële drempels van jongeren (jeugdsportfonds).
Stimuleren aangepast sporten.
Bewaken van balans tussen rust en ruimte voor de natuur en de mogelijkheid voor recreatie.
De Het Nationaalpark Veluwezoom blijft toegankelijk voor wandelaars, fietsers , auto’s en
motoren en blijft alleen toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Samen met ondernemers het toerisme verder ontwikkelen (Masterplan recreatie en toerisme).
Stimuleren van aanbieders Bed & Breakfast (B&B), bijvoorbeeld door combinaties te maken van
aanbieders van B&B en het gebruik van aanwezige, lange wandel- en fietsroutes.
Stimuleren van voorzieningen ter versterking van het toerisme.
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Rheden
Jongeren en onderwijs

D66 vindt onderwijs belangrijk voor iedereen.
Alhoewel de uitvoering van het onderwijs de
verantwoordelijkheid is en blijft van onafhankelijke scholen en schoolbesturen, heeft de gemeente een belangrijke rol bij het verbeteren
van het onderwijs. Gemeentebesturen die zich
actief opstellen, behalen daadwerkelijk resultaat - D66 vindt dat onze gemeente dat ook
moet doen en schoolbesturen op hun verantwoordelijkheid moet aanspreken.
In onze gemeente zijn verschillende soorten
onderwijs gevestigd: voorschoolse educatie,
basis-, voortgezet -, middelbaar beroeps(MBO) en hoger beroepsonderwijs (HBO).
Mede op initiatief van D66 is het project “Groene Vallei” opgestart. Hiermee wordt beoogd de
samenwerking, uitwisseling en mogelijkheden
tot innovatie tussen het groene onderwijs en de
groene bedrijven in onze gemeente, te stimuleren. D66 wil daarnaast de samenwerking tussen onderwijs- en cultuurinstellingen versterken.
Vanaf 1 augustus 2014 komt er een nieuw
stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht
scholen een passende onderwijsplek te bieden
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben.

Zowel voor kinderen die moeite hebben met
leren, als voor leerlingen die juist meer uitgedaagd moeten worden. Scholen moeten hiervoor per regio gaan samenwerken. D66 wil dat
de gemeente dit proces proactief volgt en
schoolbesturen met ideeën ondersteunt.
D66 wil dat de schoolbesturen in hun lange
termijn visie rekening houden met de verwachte afname van leerlingaantallen. De gemeente
moet de schoolbesturen stimuleren keuzes te
maken. D66 vindt de keuze voor het type onderwijs daarbij belangrijk, bijvoorbeeld de keuze voor Jenaplan-, Dalton-, Vrije School- of
Montessori-onderwijs. D66 vindt deze keuze
belangrijker dan de keuzevrijheid voor confessioneel of openbaar onderwijs. D66 wil dat het
gemeentebestuur hierover de discussie aangaat met de onderwijsinstellingen.
D66 vindt dat de Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE), zoals deze nu wordt vormgegeven
onvoldoende resultaat boekt. D66 vindt dat de
basisscholen de verantwoordelijkheid hiervoor
op zich moeten nemen. De basisschool is een
goede plek om ook voorschoolse educatie te
verzorgen.

Wat D66 wil
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De kwaliteit van onderwijs, ook bij toenemende ontgroening, zekerstellen. De gemeente moet
daarbij intensief samenwerken bij het versterken van het onderwijs. Als de kwaliteit van het basisonderwijs niet gegarandeerd kan worden in de kleine kernen, dan moeten scholen samengevoegd worden. Samenwerkingsscholen van verschillende schoolbesturen zijn dan een toekomstvaste oplossing.
Voorkomen van uitval en overleg met de schoolbesturen over bijlessen en schakelklassen.
Afspraken maken met de schoolbesturen over de opvang van de verwachte afname van het aantal leerlingen (15% tot 2020).
Uitbouw van de onderwijskenniszone ‘Groene Vallei’.
Stimuleren van taalontwikkeling (Voor- en Vroegschoolse Educatie).
Integratie van VVE bij het basisonderwijs.
Voortzetten van de gemeentelijke taken op het terrein van logopedie.
Veilig gymvervoer voor de scholen die dat nodig hebben.
Passend onderwijs voor alle leerlingen, dus meer aandacht voor kinderen die extra zorg behoeven (zowel aan de onder- als aan de bovenkant, verhoging van het aantal onderwijsuren aan kinderen die benedengemiddeld presteren; aandacht voor excellente leerlingen).
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Rheden
Welzijn, volksgezondheid en maatschappelijke
ondersteuning
Door de drie grote decentralisaties krijgt de
gemeente in de komende jaren veel nieuwe
taken (Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet). Samenwerking met andere gemeenten
in de regio is noodzakelijk om een goede uitvoering van deze nieuwe taken te waarborgen.
De verantwoordelijkheid van de jeugdzorg gaat
van de provincie naar de gemeente. Bij de
uitvoering van de Jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk de belangen van het kind centraal. Dat
klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is dit
het helaas nog niet zo. D66 maakt zich grote
zorgen over de uitvoering van de Jeugdzorg.
D66 vindt het belangrijk dat in de jeugdzorg
professionals worden ingezet.
Aan de ene kant vindt D66 dat de zorg voor
kwetsbare kinderen op een zorgvuldige manier
door moet gaan, aan de andere kant zien we
de geplande korting op de financiering. Door
de zorg beter te organiseren en de verschillende disciplines beter te laten samenwerken onder regie van één professional denken wij dat
dit toch haalbaar is.
D66 vindt dat de zorg voor het kind zoveel
mogelijk in de eigen omgeving wordt georganiseerd. Op deze manier wordt het eenvoudiger
een verbinding tussen school en werk tot stand
te brengen. Jeugdzorg moet in eerste instantie
gebruik maken van de eigen kracht en het eigen probleemoplossend vermogen van gezinnen. Door effectieve gezinsondersteuning moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. Maar als kinderen niet in hun
eigen omgeving kunnen worden opgevangen,

moet er ingezet worden op passende zorg en
begeleiding voor het kind. D66 wil dat regionaal
door professionele deskundigen wordt samengewerkt om aan deze groep kinderen professionele hulp te bieden. D66 wil meer aandacht
voor waarheidsvinding in de Jeugdzorg. Bij een
melding van verwaarlozing en misbruik moet
de gemeente snel handelen en kinderen bescherming bieden met oog voor de specifieke
situatie en zonder dat kinderen en ouders onnodig lang in onzekerheid blijven verkeren.D66
wil geen eigen bijdrage in de Jeugdzorg.
D66 wil dat de zorg in de buurt van mensen
wordt georganiseerd. De wijkverpleging speelt
hierin een belangrijke rol. Het lijkt erop dat de
AWBZ-taken ondanks eerdere plannen niet bij
de gemeenten terecht komt, maar bij de zorgverzekeraars. De meest 'comfortabele' zorg
geven de mensen dichtbij de zorgbehoevende:
familie en vrienden. Daarna komen kennissen
en pas daarna zorgverleners. Deze familie,
vrienden en kennissen moet de gemeente
goed ondersteunen, bijvoorbeeld door hen een
aantal dagen per jaar te vervangen door zorgverleners, zodat ook de mantelzorgers met
vakantie kunnen.
Het komt het welzijn van ouderen ten goede
als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. D66 wil dat de gemeente hierin helpt
met huishoudelijke ondersteuning. De Cosbo
(Anbo, PCOB en KBO) behartigt de belangen
van de 50-plussers in onze gemeente.
Dat doen zij erg goed. D66 blijft dan ook
het 70+ huisbezoekproject ondersteunen.

Wat D66 wil
• D66 richt haar aandacht vooral op Jeugdzorg. Haar zorgen zal zij bespreken met de landelijke
politiek en zij zal het proces rondom Jeugdzorg nauwgezet volgen:
- De kwaliteit van de zorg moet leidend zijn, wat betekent dat er vooral met professionals gewerkt moet worden.
- De bureaucratisering in de jeugdzorg tegengaan.
- Regionale samenwerking is noodzakelijk om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen.
- Voor de groep kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen, blijft specialistische deskundige hulp op regionaal niveau noodzakelijk.
• De spreekuren van het Centrum voor Jeugd en Gezin op de scholen worden voortgezet, zodat de
drempel om naar hulpverleners toe te stappen zo laag mogelijk is.
• De klanten van de Wmo en AWBZ verenigen zich in cliëntenraden. Deze krijgen een grotere
invloed op het beleid en helpen bij de beoordeling van zorgaanbieders.
• Terugkeer van de wijkverpleegkundige en kleine organisaties, zoals buurtzorg.
• Continuering “70+ huisbezoekproject voor ouderen”.
• Blijvende aandacht voor tegengaan van gezondheidseffecten inzake overlast door verminderde
luchtkwaliteit, geluidshinder en trillingen (spoor).
De Steeg Dieren Ellecom Laag-Soeren Rheden Spankeren Velp
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Rheden
Sociale zaken

D66 is voorstander van het zoveel mogelijk in
één hand houden van alles wat met sociale
zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs te
maken heeft, omdat er veel dwarsverbanden
zijn.
Belangrijkste doelstelling van D66 is om mensen in beweging te brengen, letterlijk en figuurlijk. Eén van onze speerpunten is het stimuleren van mensen tot sporten en hen te motiveren zich verder te ontwikkelen. Dit betekent ook
dat D66 wil dat mensen een bijdrage leveren
aan de maatschappij in de vorm van betaald of
onbetaald werk. D66 is ervan overtuigd dat dit
bijdraagt aan het welbevinden van mensen.
Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid
voor regionale sociale werkplaatsen en 'beschut werk'. Het streven is om zoveel mogelijk
mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. De gemeente kan hieraan bijdragen als
werkgever, maar ook als opdrachtgever bij
aanbestedingen.

Er moet voldoende geld worden vrijgemaakt
voor de begeleiding van nieuwe instroom.
Werkgevers worden wat D66 betreft, ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met
een arbeidsbeperking. Beschut werk is bedoeld
voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig
het wettelijk minimumloon te verdienen. D66
streeft er dan ook naar dat het salaris voor een
beschermde werkplek maximaal 100% van het
wettelijk minimumloon is.
D66 wil jeugdwerkloosheid aanpakken. Een
goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is daarbij een belangrijk wapen. De
gemeente neemt een actieve rol in het bevorderen van de aansluiting van onderwijs op de
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het stimuleren
van stageplekken, het ondersteunen van werk/leertrajecten en het bijeenbrengen van met
name MKB-ondernemingen en scholen.

Wat D66 wil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles wat met sociale zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs te maken heeft, zoveel mogelijk in
één hand houden; de gemeente vervult hierbij een centrale rol.
Mensen in de bijstand koppelen aan instellingen waar extra handen welkom zijn.
Zoveel mogelijk mensen begeleiden naar een volwaardige baan.
Behoud van beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.
Salaris voor een werknemer op een beschutte werkplek is maximaal 100% van het wettelijk minimumloon.
Blijvende inzet van mensen en organisaties die op vrijwillige basis anderen ondersteunen bij bijvoorbeeld hun privé-administratie.
Terugdringen jeugdwerkloosheid door samenwerken in de regio.
Werkzoekenden in de Wet Werk en Bijstand leveren een tegenprestatie.
Stimuleren van reïntegratie en doorstroming op de arbeidsmarkt.
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Rheden
Wonen en woonomgeving

Veel inwoners in de gemeente Rheden zijn
positief over de kwaliteit van hun eigen woonomgeving. De zeven dorpen liggen in een
prachtige natuurlijke omgeving en worden gescheiden door groene zones van eeuwenoud
cultuurlandschap. Ieder dorp en iedere wijk
heeft zijn eigen karakter. De verschillen zijn
groot, maar de meeste mensen wonen hier met
veel plezier. Ze genieten dagelijks van de prettige woon- en leefomgeving, ook op de wat
minder fraaie plekken in onze dorpen.
In principe beschikt de gemeente Rheden over
voldoende woningen. De beperkte groei (60-80
woningen per jaar) is vooral nodig om de verdere verkleining van de huishoudens op te
vangen. Voor specifieke doelgroepen (bijvoor-

beeld studenten in Velp) is niet altijd voldoende
woonruimte beschikbaar. Belangrijkste opgave
is om de kwaliteit van de bestaande huurwoningen te verbeteren: verduurzaming en levensloopbestendig zijn hierbij de kernwoorden.
Met de woningcorporaties moeten hierover
duidelijke en meetbare afspraken worden gemaakt.
Woningbouw vindt in de toekomst alleen nog
plaats binnen de bestaande kernen op plekken
die een kwaliteitsimpuls nodig hebben. De
groene zones tussen de dorpen zijn van vitaal
belang voor de woonomgeving en worden in
stand gehouden. Cultuurhistorie is een belangrijke factor bij de verdere inrichting van de
woon- en leefomgeving.

Wat D66 wil
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Het buitengebied wordt zoveel mogelijk in tact gehouden: geen nieuwe (grootschalige) nieuwbouw buiten de bestaande dorpskernen. Alleen in Laag-Soeren worden nog 60 nieuwe woningen
gerealiseerd (Nimmer Dor). Nabij het voormalige landgoed Rhederhof kan een beperkt aantal
woningen worden gebouwd, die goed ingepast worden in het landschap.
Beperkte groei van het aantal woningen binnen bestaande kernen (op plekken die toe zijn aan
verbetering). Er wordt alleen nog gebouwd voor categorieën inwoners waarvoor aantoonbaar onvoldoende geschikte woningen beschikbaar zijn.
Huurwoningen: er worden alleen nog nieuwe energieneutrale huurwoningen gerealiseerd. Van
Vivare en andere corporaties wordt op dit punt meer actie verwacht (o.a. een energiebesparing
tot minimaal 50% bij de bestaande (huur)woningvoorraad).
In Velp wordt samen met het MBO en HBO een huisvestingsprogramma voor studenten opgezet,
zodat zij gestimuleerd worden om zich in de gemeente Rheden te vestigen.
De huisvesting van ouderen vraagt aandacht. Zij blijven langer zelfstandig wonen en dat vereist
dat voorzieningen voor ouderen in hun nabijheid worden georganiseerd of goed bereikbaar zijn.
Bewoners zijn primair zelf verantwoordelijk voor het levensloopbestendig maken van hun woning.
Waar echt nodig worden zij door de gemeente ondersteund.
De wijkvernieuwing Velp-Zuid wordt voortgezet en leidt tot zichtbare resultaten in de periode
2014 - 2018.
Leegstand en zeker langdurige leegstand van woningen, winkels en bedrijfspanden leidt snel tot
verloedering. De gemeente moet leegstand actief bestrijden, bijvoorbeeld door meer flexibiliteit bij
tijdelijke bestemmingen en door het herbestemmen van panden.
Verduurzaming van woningen wordt gestimuleerd. De bestaande hypotheeklastenbenadering
wordt daartoe vervangen door de ‘woonlastenbenadering’, waarin ook de energiekosten worden
meegenomen. Particuliere woningeigenaren worden gestimuleerd om hun woning te voorzien
van zonnepanelen, zonneboilers en isolatie. Bij particuliere nieuwbouwprojecten wordt in principe
energieneutraal gebouwd.
Het terrein van de voormalige steenfabriek in Velp (Riverstone) krijgt een passende bestemming.
Bedrijfsmatige activiteiten die de omgeving niet te zeer belasten, kunnen mogelijk gemaakt worden. Als dat niet haalbaar blijkt, krijgt het terrein een natuurbestemming.
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Rheden
Verkeer en bereikbaarheid

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor
het goed functioneren van onze lokale economie. Veel mensen zijn voor hun werk afhankelijk van goede verbindingen. Verduurzaming
van onze mobiliteit is de grote opgave voor de
komende jaren en op lokaal niveau vraagt dat
een actieve rol van gemeenten, vervoerders en
ondernemers.
Verkeer en vervoer zijn ook vaak overlastgevers. In wijken en buurten, langs doorgaande
wegen en langs het spoor. Veel inwoners hebben dagelijks last van het verkeer. Waar mogelijk wordt de overlast beperkt. De gemeente
Rheden staat bekend als een relatief verkeersveilige gemeente. Dat wil D66 zo houden.
Waar nodig wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Bij het verminderen van overlast en het
vergroten van de verkeersveiligheid in onze
dorpen worden inwoners actief betrokken. Aan
de andere kant willen wij dat de dorpskernen
goed bereikbaar zijn. Voor winkeliers is het van
belang dat hun klanten gemakkelijk kunnen
parkeren.

D66 Rheden heeft zich in de afgelopen jaren
intensief bezig gehouden met de plannen van
de rijksoverheid om meer goederentreinen
door onze gemeente te laten rijden. Een onzalige gedachte; veel inwoners maken zich terecht zorgen. De oorspronkelijke plannen zijn
weliswaar in positieve zin bijgesteld (geen 90
maar circa 35-40 goederentreinen per etmaal),
maar van tafel zijn ze (nog) niet. Minder treinen
betekent overigens niet altijd minder overlast,
omdat bij minder treinen ook minder geluidsmaatregelen hoeven te worden genomen. De
verwachte toename van trillinghinder en de
extra risico’s op ongevallen blijven ook bij minder treinen bestaan. D66 blijft zich om die redenen hard maken voor een goederenvrije
IJssellijn en zal toezien op uitvoering van de
motie “Realistische rampoefening”, op ons
initiatief aangenomen tijdens de raadsvergadering van 5 november 2013.

Wat D66 wil
•

•

•

•
•

Verduurzaming van autogebruik wordt gestimuleerd door nog betere fietsverbindingen, meer
flexibel openbaar vervoer, bevorderen elektrisch rijden en stimuleren van autodelen). Er moeten
voldoende openbare oplaadpalen worden geïnstalleerd. De gemeente zorgt ervoor dat het eigen
wagenpark volledig verduurzaamd wordt.
D66 Rheden is en blijft tegen een geplande toename van het spoorgoederenvervoer vanwege de
geluidoverlast en trillingen, veiligheid en bereikbaarheid voor met name de hulpdiensten. Er zijn
goede alternatieven (intensivering gebruik Betuweroute, andere routering naar grensovergang
Oldenzaal en meer transport over water), die logischer en goedkoper zijn.
Traverse Dieren en de herinrichting van de stationsomgeving in Dieren worden op basis van de
bestaande plannen uitgevoerd. Veel aandacht gaat uit naar het beperken van de overlast gedurende de uitvoering van de plannen, waarbij gestreefd wordt naar acceptabele oplossingen voor
de bewoners aan de Burgemeester Willemsestraat en de Zuider Parallelweg en voor de ondernemers aan de Rinaldostraat in Dieren.
Het betaald parkeren blijft beperkt tot het centrum van Velp.
Voor de aanpassing van de N786 wordt gekozen voor de kanaalvariant 4. Deze variant levert de
meeste winst op voor economie, haalt het doorgaand verkeer uit de dorpen en ontlast het Natura
2000 gebied Veluwe.
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Rheden
Kunst en cultuur

Kunst vormt net als erfgoed een brug tussen
ons verleden en onze toekomst en is vaak een
drager van lokaal verleden en lokale cultuur.
Ook nu de gemeentefinanciën onder druk
staan, houdt D66 oog voor deze belangrijke
verantwoordelijkheid. Waar nodig door creatieve samenwerking met particuliere initiatieven
die de culturele waarde kunnen garanderen.
In onze gemeente zijn er belangrijke culturele
initiatieven. Denk aan het cultuurbedrijf RIQQ,
De Spelerij /Uitvinderij, de bibliotheek en Atelier Velp. Zij trekken veel mensen, jong en oud
om bezig te zijn met muziek, dans en beeldende kunsten. Kunstvormen als deze stimuleren
een open blik. Het verbroedert, biedt kansen,
verbindt of is een rustpunt. Het kan mensen
stimuleren hun talenten te ontdekken en verder
te ontwikkelen. D66 vindt het belangrijk dat dit
voor iedereen mogelijk is.

In de drie grootste dorpen moet een podiumvoorziening beschikbaar zijn voor zangkoren,
harmonieorkesten en toneel- en dansverenigingen. Daarom is D66 blij met het initiatief van
Atelier Velp en RIQQ een podium te bouwen in
Velp. Wij denken dat dit podium een impuls
kan geven aan het culturele onderwijs in onze
gemeente. D66 stimuleert gemeenschappelijke
dorps- of cultuurhuizen, zodat de ruimte efficient kan worden gebruikt. In Rheden is inmiddels een dorpshuis gerealiseerd. Verder is in
het dorp Rheden net een brede school geopend, waar ook de jeugdbibliotheek gehuisvest
is. In de drie grootste dorpen blijft een bibliotheekvoorziening. Bijna al onze dorpen hebben
een "dorpshuis". D66 juicht deze ontwikkelingen toe.

Wat D66 wil
•
•
•
•
•
•
•
•

Verenigingen werken samen in één dorps-/cultuurhuis (theater, ouderensoos, bibliotheek, kinderopvang, tentoonstellingsruimte, zalencentrum, etc.).
Biedt beginnende kunstenaars een podium.
Stimuleer creatief talent van kinderen door samenwerking tussen verschillende culturele organisaties en het onderwijs.
Streef naar een aanbod dat voor alle burgers interessant en uitdagend is; cultuur is voor iedereen.
Betrek inwoners bij de keuze van beeldende kunst in de buitenruimte.
De creatieve industrie wordt een steeds beter erkend onderdeel van de economie. D66 wil dat de
gemeente deze sector faciliteert door bijvoorbeeld flexibel te bestemmen of door industrieel erfgoed voor vestiging van ateliers of kleine bedrijfsruimtes beschikbaar te stellen.
Bij subsidieverlening weegt de gemeente eigen inkomsten van een culturele instelling positief
mee bij het besluit.
D66 wil niet dat politiek of gemeentebestuur een inhoudelijk oordeel velt over de kwaliteit of toelaatbaarheid van kunstuitingen. Wanneer selectie op kwaliteit nodig is, dan heeft inhoudelijke
oordeelsvorming door een onafhankelijke, deskundige commissie de voorkeur.
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Rheden
Cultureel erfgoed

De gemeente Rheden kent een lange geschiedenis waarin de natuurlijke omstandigheden en
het menselijk handelen het huidige landschap
met haar naamgeving en bebouwing hebben
gevormd. Bewustwording van onze culturele
historie is van belang; het plaatst ons denken
en handelen in perspectief. Het vertelt ons hoe
wij verweven en verbonden zijn met vroeger.
Maar ook omdat veel mensen nu eenmaal
genieten van de mooie doorkijkjes, oude gebouwen en verhalen van vroeger.

D66 wil onze cultuurhistorie behouden en tegelijkertijd hiervan op een moderne en creatieve
wijze gebruik maken, het leidende principe
hierin is “behoud door ontwikkeling”. Daarnaast
streeft D66 naar een vergroting van de beleefbaarheid van ons erfgoed. D66 beschouwt en
beschermt het culturele erfgoed in onze gemeente als een belangrijke motor voor de economische ontwikkeling van onze gemeente,
zoals toeristische en economische activiteiten
op de Rhedense landgoederen.

Wat D66 wil
•
•
•
•
•
•
•
•

Het aantrekkelijker maken voor particulieren en ondernemers om monumentale woningen en
gebouwen te herstellen, waarbij tegelijkertijd een koppeling wordt gemaakt met duurzaam bouwen en wonen.
Het duurzaam in stand houden van landgoederen waarbij aandacht is voor de cultuurhistorische
waarde van de buitenplaats en de beleefbaarheid en economische betekenis ervan.
Beeldbepalende gebouwen (ook die niet op de monumentenlijst staan) koesteren. Hierbij wordt
het principe “behoud door ontwikkeling” toegepast; nieuwbouw geldt als laatste optie.
Actief gebruik maken van subsidies van hogere overheden voor het onderhoud en beleefbaarheid van beeld (-en sfeer)bepalende beplantingen, zoals lanen, hagen en monumentale tuinen.
Initiatieven ondersteunen die de beleefbaarheid van het “Gelders Arcadië” versterken.
Vanuit het cultuurhistorische aspect de schaapskudde en schaapskooi behouden.
De voormalige sporthal in Ellecom krijgt een nieuwe bestemming en wordt gerestaureerd door
samenwerking met private partijen en particuliere (grond-)eigenaren.
Creatieve initiatieven ondersteunen die de Rhedense cultuurhistorie levend maken of houden.
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Rheden
Burger en bestuur

Veel inwoners van onze gemeente voelen zich
sterk betrokken bij hun leefomgeving en zetten
zich actief in voor de samenleving. Meestal
gaat dat zonder directe betrokkenheid van de
gemeente.
Informatie is voor steeds grotere groepen mensen beschikbaar door de snelle ontwikkelingen
op het gebied van informatietechnologie. Onze
samenleving verandert in een hoog tempo. De
relatie tussen de inwoners en de gemeentelijke
overheid verandert daardoor ook. De gemeente neemt daarbij verschillende gedaanten aan:
soms is zij dienstverlener, soms regelgever en
soms samenwerkingspartner. De gemeente
moet in al die rollen voldoen aan hoge standaarden: snelle en accurate dienstverlening,
zorgvuldige regelgeving en betrouwbare samenwerkingspartner.

inwoners. Samenwerking met de gemeente
Rheden werd dan als lastig ervaren. D66 ziet
de kracht en potentie van inwoners en wil die
inzetten voor het nog beter maken van onze
gemeente. Wij hechten aan participatie van
inwoners. D66 Rheden wil dat de gemeente
meedenkt met initiatieven. Dit vereist een meer
open houding. Verder vormgeven van een
omslag in cultuur van de gemeente is daarvoor
noodzakelijk. De gemeente moet initiatieven
niet overnemen, maar vooral kennis ter beschikking stellen, luisteren, meedenken en
eventuele barrières wegnemen.
Voordat de gemeenteraad belangrijke beslissingen neemt, worden inwoners geraadpleegd.
Het goed functioneren van de lokale democratie is in onze visie van groot belang voor het
vertrouwen van inwoners in de overheid.

In het verleden heeft de gemeente moeite gehad om goed in te spelen op initiatieven van
Wat D66 wil
•

•
•

•
•
•

•

Voor de directe relatie tussen de inwoners van de zeven dorpen en het gemeentebestuur is de
huidige omvang van de gemeente Rheden ideaal: niet te groot, maar ook niet te klein. De samenwerking met buurgemeenten (zie ook toekomst gemeentelijke organisatie) wordt de kwaliteit
van de uitvoering gegarandeerd. Die samenwerking wordt door D66 kritisch benaderd en actief
gecontroleerd. De gemeenteraad moet invloed houden op het beleid en voldoende grip houden
op de uitvoering.
Burgerparticipatie wordt verder vormgegeven. Inwoners worden actief betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van gemeentelijke projecten en werkzaamheden. De aanpak “Ik buurt mee”
wordt de komende jaren voortgezet.
Initiatieven van dorpsraden en wijkraden om een (nieuwe) dorpsvisie te ontwikkelen worden ondersteund door de gemeente in de vorm van ambtelijke medewerking en zo nodig een financiële
bijdrage. Dorpsvisies vormen een belangrijke basis voor de structuurvisie die per dorp door de
gemeente wordt opgesteld (ruimtelijke wetgeving).
Initiatieven van inwoners en dorpsraden om lokale corporaties (duurzame energie, glasvezel e.d.)
op te zetten worden door de gemeente gestimuleerd en ondersteund.
D66 wil dat de gemeente open staat voor initiatieven van inwoners.
Steeds duidelijker wordt dat de bijdrage van de gemeente aan het functioneren van de samenleving uit drie onderdelen bestaat. Om de samenhang binnen deze onderdelen te versterken wordt
het gemeentelijk beleid daarom in drie programma’s samengebracht: bijvoorbeeld Rheden Sociaal, Ruimtelijk Rheden en Rheden Cultureel. Per programma wordt een uitvoerings-programma
opgezet, waarin gemeentelijke activiteiten en bewonersinitiatieven een plek krijgen. De gemeenteraad stelt de programma’s vast en het college voert de programma’s samen met inwoners uit.
Collegeleden en ambtenaren gaan steeds vaker op locatie werken (dorpshuizen, scholen en
sportkantines) en verkleinen zo de afstand tussen inwoners en bestuur. De digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven wordt verbeterd.
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Rheden
Veiligheid

Veiligheid in huis, op straat en in de buurt is
voor iedereen van groot belang. De gemeente
Rheden is landelijk gezien een veilige gemeente. Hoewel de rol van de gemeente van belang
is, bepalen inwoners en bedrijven hun eigen
veiligheid voor een groot deel zelf.
Inwoners en bedrijven zijn in de visie van D66
dus primair zelf verantwoordelijk voor hun eigen sociale en fysieke veiligheid. Beveiligen
van het eigen bedrijfspand en woonhuis, elkaar
aanspreken op onveiligheid en samen zorgen
voor een veilige woon- en leefomgeving staan
voorop. De gemeente zorgt samen met aanwonenden voor een openbare ruimte, die
schoon, heel en veilig is.

Daar waar de veiligheid echt in het geding is,
onderneemt de gemeente actie. Samen met
bewoners, ondernemers, maatschappelijke
instellingen en zo nodig politie wordt bepaald
welke extra tijdelijke inzet nodig is. Zodra de
veiligheid is hersteld, wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid weer aan de bewoners en ondernemers overgelaten.

Wat D66 wil
•
•

•

•
•

•
•

Buurtpreventie wordt door inwoners zelf georganiseerd en door de gemeente en de politie actief
ondersteund. Burgers die dit soort initiatieven nemen kunnen erop vertrouwen dat de overheid
hen daar waar nodig actief helpt.
Bedrijven op bedrijfsterreinen en in winkelgebieden worden gestimuleerd samen te werken bij het
schoon, heel en veilig houden van de eigen omgeving. Waar nodig kiezen ondernemers en gemeente voor een verplichte samenwerking om ‘freeriders-gedrag’ tegen te gaan (zogenoemde
BIZ-regeling).
Iedereen is jong geweest en van bewoners wordt enige tolerantie ten aanzien van jongerenoverlast gevraagd. Vaak is de overlast beperkt en verdwijnt die na enkele weken. Alleen als
sprake is van ernstige en langdurige overlast van jongeren, die bovendien leidt tot risico’s op crimineel gedrag, wordt actief ingegrepen. Daarbij wordt in eerste instantie niet ingezet op curatieve
maatregelen (bestraffen), maar wordt vooral gekeken naar de oorzaken van het gedrag van de
betrokken jongeren en wordt geprobeerd de jongeren zelf aan te zetten tot gedragsverandering.
De preventieve rol van leerplicht en veiligheidshuizen is van belang bij de aanpak van jongerenoverlast.
Cameratoezicht in de publieke ruimte in de gemeente Rheden is niet nodig. D66 is terughoudend
met het toepassen van cameratoezicht en zal in dit alleen in zeer bijzondere situaties (tijdelijk)
toestaan.
De veiligheid in gezinnen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het gezin zelf. Betrokken familie(s) en vrienden hebben daar ook een rol in te vervullen. Als er echter serieuze signalen zijn dat sprake is van onveiligheid binnen het gezin dan neemt de gemeente het initiatief
om actief in te grijpen. Samenwerking met hulpverlenende instanties is daarbij essentieel. De
nieuwe jeugdzorgtaken geven de gemeente een extra verantwoordelijk, die actief moet worden
ingevuld.
D66 ziet er actief op toe, dat de wijkagenten ook daadwerkelijk beschikbaar blijven voor hun eigen wijken.
Toename van het goederenvervoer over het spoor is een gevaar voor de fysieke veiligheid. Dat is
één van de redenen voor D66 Rheden om te blijven strijden tegen verdere intensivering van goederenvervoer over de IJssellijn.
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Rheden
Financiën

De aanhoudende economische crisis legt constante druk op het overheidsbeleid. Ook op het
gemeentelijk beleid. Bezuinigingen treffen ook
de gemeente Rheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van verminderde inkomsten uit het gemeentefonds en de zorg voor de drie decentralisaties met een verminderd budget.
Een gezonde financiële huishouding is een
basis voor 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 er naar om het huidige niveau van
dienstverlening zo veel mogelijk te handhaven,
maar zal kritisch zijn op de wijze waarop.

Wij hebben gemerkt in de periode van 2010 tot
2014 dat er veel lucht in de begroting zat. Er
bleef dus steeds geld over omdat er of te ruim
begroot was (risicovermijding?) of doordat projecten niet zijn uitgevoerd. Wij willen dat projecten wel worden uitgevoerd, maar daarnaast zet
D66 in op minder lucht in de begroting door
realistisch te begroten.
In de afgelopen periode heeft D66 er mede
voor gezorgd dat de gemeentelijke begroting
beter leesbaar is geworden. D66 wil een begroting die voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is.

Wat D66 wil
•
•
•
•
•
•
•

Een meer reële begroting (‘lucht er uit’); bezuinigingen treffen met name die activiteiten, die niet
tot de kerntaken van de gemeente behoren.
Bij bezuinigingen kijkt de gemeente eerst naar haar uitgaven, voordat zij denkt aan een verhoging van de gemeentelijke belasting.
De gemeentelijke lasten groeien indien nodig maximaal tot het Gelders gemiddelde.
Een actieve auditcomite waarin de controlerende werkzaamheden door de rekeningcommissie,
rekenkamercommissie, accountant en gemeentelijke organisatie efficiënt op elkaar worden afgestemd.
D66 Rheden erkent de risico’s met betrekking tot de drie decentralisaties en stuurt hier actief op.
Bij het verdwijnen van arbeidsplaatsen bij de gemeente ligt het accent bij selectie op kwaliteit.
Subsidies zijn wat D66 betreft altijd tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd.
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Rheden
Toekomst gemeentelijke organisatie

De rol van de gemeente in het overheidsbestuur neemt in de komende jaren aanzienlijk
toe. De gemeente is de eerste bestuurslaag
voor inwoners en steeds meer taken worden
aan gemeenten overgedragen. Zo wordt de
volledige jeugdzorg een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De gemeentelijke organisatie
van Rheden moet voldoende toegerust zijn op
de uitvoering van alle taken die uitgevoerd

moeten worden. Voor sommige specialistische
taken is de gemeente Rheden niet groot genoeg, op andere gebieden zijn aanzienlijke
efficiencyvoordelen te behalen als wordt samengewerkt met andere gemeenten. Inwoners
en ondernemers moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke dienstverlening
goed en accuraat functioneert en dat tegelijkertijd sprake is van een efficiënte organisatie.

Wat D66 wil
•

•

•

•

•

De komende raadsperiode zal onderzoek worden gedaan naar de toekomst van de gemeente
Rheden: kunnen wij als gemeente zelfstandig blijven of is het noodzakelijk om samen te gaan
met één of meer andere gemeenten? De gemeente moet een zodanige omvang hebben dat de
kwaliteit van het openbaar bestuur en de goede dienstverlening aan de inwoners gegarandeerd
is.
De kwaliteit van de gemeentelijke organisatie wordt in de komende periode onder meer op peil
gehouden door samenwerking met buurgemeenten. De verdergaande samenwerking en informatisering moet leiden tot reductie van ambtelijke (management-)capaciteit, waarbij een hoogwaardig kernapparaat beschikbaar blijft van ambtenaren met veel kennis over de gemeente Rheden
en een groot netwerk in de eigen gemeente. De samenwerking met andere gemeenten moet leiden tot een reductie van overheadkosten bij de gemeente Rheden.
De bestaande samenwerking met Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rozendaal
wordt voortgezet. Ook de samenwerking in de regio Arnhem (12 gemeenten) op het sociaal domein en op milieugebied is van belang. De stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft gezien de gewijzigde wettelijke taken geen toekomst meer en kan worden opgeheven.
Door efficiencyverbetering en samenwerking met buurgemeenten wordt het gemeentehuis te
groot. Er is ruimte om andere maatschappelijke instellingen en bijvoorbeeld ZZP-ers werkruimte
te bieden in het gemeentehuis. Zo wordt het gemeentehuis geleidelijk omgebouwd in een gemeenschapshuis, waarbij de samenwerking tussen de gemeentelijke organisatie en andere organisaties vereenvoudigd wordt. Informele, tijdelijke werkverbanden tussen ambtenaren onderling en anderen in het ‘gemeenschapshuis’ worden gestimuleerd. In het gemeentehuis worden
meer open en informele werkplekken gerealiseerd.
Verder vormgeven van de omslag in cultuur van de gemeente. Dit vereist een meer open houding gericht op “ja, tenzij”.
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Rheden
Sociaal-liberale richtingwijzers

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.

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.
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