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Kansen voor Rheden

Voorwoord Dorus Klomberg

Onze wereld verandert razendsnel, zelfs sneller dan ooit tevoren. Veranderingen worden vaak als
bedreigend ervaren en de neiging is dan om je daar tegen te verzetten. Wij zijn van mening dat je
(onomkeerbare) veranderingen juist moet omarmen om de samenleving beter te maken; in
Nederland, in Gelderland en in Rheden. Hoewel we het in Rheden nu goed hebben, dwingen de
veranderingen in onze wereld ons ook om in Rheden dingen anders doen. Ons verkiezingsprogramma
gaat daarover.
Een aantal van onze inwoners staat aan de zijlijn. Eenzaam zijn, geen werk hebben en laaggeletterd
zijn, hindert hen met het volwaardig meedoen in hun directe omgeving. Wij zien kansen voor
wijkgericht werken. Wij willen inwoners in hun vertrouwde omgeving houden. Wij bieden opleidingen
en hulp bij het zoeken naar werk om inwoners weer te laten meedoen.
De inwoner van Rheden wil steeds meer actief betrokken worden bij het bestuur en de politiek. Voor
veel van hen is de huidige manier van betrekken niet meer voldoende. De inwoner wil zelf meer
verantwoordelijkheid voor wat in zijn omgeving staat te gebeuren. Met partnerschap van gemeente
en inwoner en het geven van het recht op het eigen initiatief geven wij de inwoner de kans om die
verantwoordelijkheid te pakken. Het vroegtijdig betrekken van de burger en transparantie over onze
plannen, horen daar onlosmakelijk bij.
Het is belangrijk dat Nederland de klimaatdoelstellingen van Parijs haalt. Wij kunnen hier actief aan
bijdragen door binnen onze gemeente meer nieuwe energie op te wekken. Een betere afvalscheiding
en zuiniger omgaan met de aanwezige energiebronnen helpen ook. Met deze kansen zorgen wij voor
een vermindering van de belasting van het milieu.
Wij geloven in de Rhedense samenleving. Wij willen onze inwoners een aantrekkelijke leefomgeving
bieden. Wij stimuleren een veerkrachtig Rheden, waar de inwoners nu en in de toekomst voor elkaar
en de omgeving zorgen, hand in hand met de gemeente. En deze zorg is gericht op vooruitgang en
behoud van het goede.
In dit verkiezingsprogramma vindt u onze ideeën voor de komende raadsperiode. Ik vraag uw steun
voor deze ideeën; ideeën die kansen bieden om Rheden nog beter te maken. Samen staan we sterker.
Dorus Klomberg,
Lijsttrekker D66 Rheden
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Terugblik D66 op raadsperiode 2014 – 2018
Waar D66 trots op is!
D66 is actief en dat loont! - D66 heeft als grootste partij het voortouw mogen nemen in de
coalitieonderhandelingen. In het coalitieakkoord zijn veel programmapunten verwerkt. We hebben
veel bereikt in de afgelopen raadsperiode. Door deelname in het college heeft D66 een herkenbare
en duidelijke rol kunnen vervullen. De typische D66-inbreng van onze wethouder en de raadsfractie in
de politieke debatten en discussies is die van: weloverwogen, genuanceerd en oplossingsgericht.
Wat hebben we bereikt in de afgelopen periode?
Duurzaamheidsbeleid:  Er is een ambitieus duurzaamheidsbeleid gevolgd waarvan de aanstaande
bouw van een modern, duurzaam zwembad een mooi voorbeeld is. D66 heeft het onderwerp
Klimaatadaptatie op de agenda gezet. Een tastbaar voorbeeld hiervan is het Rivierklimaatpark waarin
natuur, waterveiligheid, recreatie, landbouw en economische bedrijvigheid samenkomen.
Participatie: Ook heeft D66 het onderwerp Participatie op de kaart gezet en in de praktijk gebracht.
Mooie voorbeelden waarin onze ondernemers en inwoners een grote rol hebben gespeeld zijn de
structuurvisies voor bv. Rheden en Velp, het Masterplan Recreatie en Toerisme, Woonvisie, de Visie
Wonen-Welzijn-Zorg en het Nieuwe Erfgoedbeleid.
Sociaal domein: De totstandkoming van een nieuwe Sociale Visie (Meerjarenbeleidskader Sociaal
Domein) waarbij het hokjes-denken is losgelaten en op een integrale manier maatwerk wordt
geleverd heeft mede de decentralisatie van het Sociaal Domein tot succes gemaakt.
Infrastructuur: Misschien wel het meest zichtbaar en tastbaar is de Traverse Dieren. Door dit grote
infrastructurele project in Dieren is er een betere doorstroming van verkeer, kun je in het
stationsgebied beter je auto parkeren, kun je beter gebruik maken van het Intercitystation en worden
Dieren-Noord en Dieren-Zuid straks weer met elkaar verbonden door een prachtig stationsplein. Dit is
niet alleen goed voor Dieren, maar ook voor de regio daaromheen.
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Bestuurlijk: Er wordt een deugdelijk en consistent financieel beleid gevoerd, ondanks de vele
onzekerheden die de decentralisatie van het Sociaal Domein met zich mee heeft gebracht. Op
initiatief van D66 zijn de duidelijkheid, leesbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke
begrotingsdocumenten vergroot.
Lokale economie: D66 heeft Recreatie en Toerisme in onze prachtige gemeente samen met de
ondernemers en terreineigenaren duidelijk op de kaart gezet! Denk hierbij aan de aanlegvoorziening
in Dieren, het fietspad in de Havikerwaard en een beter afgestemde evenementenprogrammering
door de verschillende aanbieders.
Ondanks deze mooie resultaten zijn we niet overal tevreden over. De komende raadsperiode willen
wij benutten om de volgende punten verder aan te pakken:
•
D66 is ambitieus als het gaat om het participatiebeleid. Er is veel gebeurt, maar wat ons
betreft niet genoeg;
•
D66 zou graag in de afgelopen periode stappen hebben gezet als het gaat om het realiseren
windenergie binnen onze gemeentegrenzen;
•
D66 had graag grotere stappen gezet op het gebied van Circulaire Economie;
•
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. D66 wil dit onderwerp in de komende
periode nog prominenter agenderen!
Dankbare onderwerpen om in de volgende raadsperiode op te pakken.
Nicole Olland
Wethouder
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Programma op hoofdlijnen
D66 wil kansen voor iedereen. Wij willen samen met u werken aan een betere toekomst. In veel
wijken en dorpen is het goed leven en goed wonen, maar er zijn ook grote uitdagingen. We moeten
voorkomen dat een nieuwe generatie inwoners opgroeit zonder kansen. Daarom staan klimaat,
buurten en onderwijs bij ons voorop.

Kansen voor wijken

D66 vindt de wijk belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat er vanuit de wijk initiatieven komen om de
wijk te verbeteren. Ondertussen gaan wij verpaupering in de wijken tegen en stimuleren wij
activiteiten in dorpshuizen, zoals het repaircafé en huiswerkondersteuning. Jongerencoaches,
straatcoaches en wijkagenten zijn beschikbaar in de wijken.

Kansen voor klimaat

Nederland moet de klimaatdoelstellingen van Parijs halen. In Rheden kunnen we hier actief aan
bijdragen door binnen onze gemeente meer nieuwe energie op te wekken. D66 wil daarom vijf
windmolens plaatsen, de plaatsing van zonnepanelen stimuleren en doorgaan met de splitsing van
huisafval.

Het allerbeste onderwijs

Onderwijs biedt kansen en daarom wil D66 het allerbeste onderwijs op onze scholen. Wij vinden het
van groot belang om in elke kern een basisschool te behouden. Muziekonderwijs moet ons inziens
toegankelijk zijn voor ieder kind. Wij gaan schooluitval zoveel mogelijk tegen. Wij stimuleren een
‘leven lang leren’.
Natuurlijk willen wij nog meer bereiken. Andere doelen vindt u in de volgende hoofdstukken. Wij
hopen dat u zich kunt vinden in ons programma.
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Kansen voor Klimaat
Klimaatverandering

Klimaat is een belangrijk onderwerp. Wij moeten ons bewust zijn van de urgentie en van de
maatregelen die wij zelf kunnen nemen om gevolgen van klimaatverandering te beperken. Inwoners
moeten goed geïnformeerd zijn. Daar ligt ook een taak voor de lokale overheid. Denken in kansen kan
ons helpen om vooruit te komen, bijvoorbeeld door mogelijkheden voor duurzaam en
klimaatadaptief wonen te onderzoeken.
Wij zijn voor praktische campagnes zoals ‘stoeptegel eruit, plant erin’. Op die manier worden
inwoners zich er van bewust hoe gemakkelijk het is om zelf ook wat te doen aan de gevolgen van
klimaatverandering.
•
Wij stimuleren basisscholen om een lesprogramma te verzorgen over klimaatverandering en
de gevolgen hiervan op onze leefomgeving, zodat kinderen hierover meer
bewustzijn ontwikkelen;
•
Wij geven een vervolg aan ‘de dag van de duurzaamheid’ en bieden lesprogramma’s aan
scholen aan;
•
Scholen krijgen de mogelijkheid om een adviesrapport op te stellen voor het doorvoeren van
energiebezuinigende maatregelen.
D66 vindt dat bij de inrichting van huisvesting, maar zeker ook bij de inrichting van de openbare
ruimte rondom seniorenwoningen en verzorgingshuizen, rekening gehouden moet worden met
verhitting. De nachttemperaturen nemen toe, vooral in de grotere dorpen zoals Velp en Dieren. Met
name ouderen hebben meer last van de lange, warme periodes in de zomer. Dan kan
hittestress ontstaan.
•
Bij aanpak van openbare ruimte wordt 20% minder verhard. Bij nieuwbouw wordt rekening
gehouden met windrichtingen in verband met verkoeling en tocht.
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Minder verbruiken

Wij zijn voor het verder besparen van energie, bij vervoersbewegingen, maar ook bij bestaande
huizen in de koop- en huursector. Veel huizen zijn slecht geïsoleerd, waardoor hard gestookt moet
worden om het huis warm te krijgen. Dat is slecht voor de portemonnee en bovenal voor het klimaat.
Daarnaast is het een goede stimulans voor werkgelegenheid in de bouw.
•
D66 stimuleert isolerende maatregelen aan huizen (bijvoorbeeld vloer-, muur- en dakisolatie);
•
Duurzaamheidsleningen worden door de gemeente beschikbaar gesteld, zodat inwoners deze
investeringen ook kunnen uitvoeren;
•
D66 maakt verregaande afspraken met woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars om
hun woningbezit te verduurzamen.
Wij willen dat mensen minder vaak de auto pakken en meer en gemakkelijker gebruik kunnen maken
van de fiets. Nederlanders fietsen meer, maar dit geldt niet voor kinderen. Dat is jammer, want hoe
jonger je leert fietsen, hoe vanzelfsprekender het is om dat later ook te doen. Veel ouders vinden het
onveilig om hun kinderen naar school te laten fietsen. Zij brengen hun kinderen liever met de auto.
•
D66 bevordert het gebruik van fietsen over veilige en snelle fietspaden en pleit voor
parkeerverboden voor scholen en andere zinvolle maatregelen om het fietsgebruik
te bevorderen.

Duurzame samenleving

Wij zien de klimaataanpak als een kans voor onze inwoners en ondernemers op het gebied van
saamhorigheid en burgerkracht. Door samen energie te produceren, worden bestaande structuren en
patronen (die de echte energietransitie in de weg staan) doorbroken. D66 neemt het initiatief door
particulieren aan te moedigen meer in de eigen energievoorziening te investeren. Bijvoorbeeld door
het voor mensen gemakkelijker en aantrekkelijker te maken om op lokaal niveau energie op
te wekken.
•
Wij stimuleren architecten, ontwerpers, aannemers en hoveniers om met ideeën te komen die
bijdragen aan de duurzaamheidsopgave. Zo werken we samen naar een groene economie;
•
Een klankbordgroep wordt ingericht om energiebesparing bij bedrijven verder te stimuleren.
Het doel is om elkaar beter te vinden, onder meer door betere begeleiding, kennisoverdracht
en handhaving. Dit wordt bekrachtigd door een convenant.
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Duurzame energie

De energietransitie en het aanpassen aan het klimaat dat verandert, vraagt ook dat wij accepteren
dat onze leefomgeving verandert. Voor Nederland is dat niet nieuw. Wij maken immers al eeuwen
gebruik van onze omgeving om energie op te wekken. Bijvoorbeeld door veenontginningen,
mijnbouw in Limburg en windmolens in de polders. Ook in Rheden zal de energietransitie zichtbaar
worden. Het is onze uitdaging om dat vorm te geven op een Rhedense schaal en manier. Ons hart
klopt sneller door wind-, water- en zonne-energie in een nieuwe economie. Wij zetten ons in om dit
verder mogelijk te maken; samen met onze inwoners en ondernemers zoals het postcoderoos-project
(inwoners in een aangrenzend postcodegebied kunnen participeren in een project zoals een collectief
zonnedak). Wij kiezen voor hernieuwbare energie en zijn (uiteraard) voor een verbod op winning
van schaliegas.
•
Wij pleiten voor de plaatsing van vijf windturbines in onze gemeente, omdat de
energietransitie niet zonder windenergie kan. Wij willen wel dat dit in overleg met
omwonenden en onder goede voorwaarden gebeurt;
•
D66 wil energiecorporaties stimuleren energie op te wekken, waarbij de lusten en de lasten
van een duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld door een windturbine) worden gedeeld.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het uitgeven van aandelen;
•
Wij stimuleren de aanleg van zonnepanelen op openbare gebouwen, zowel voor eigen gebruik
als voor het beschikbaar stellen van postcoderoosprojecten.
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Energieneutraal

Wat D66 betreft krijgt klimaatadaptatie bij ruimtelijke plannen een vaste plaats. D66 vindt het
belangrijk om vanaf nu klimaatadaptief te handelen, zodat onze gemeente in 2040 klimaatbestendig
en water- en hitterobuust is ingericht en wordt beheerd. Wij willen het vastgoed van de gemeente en
de openbare ruimte klimaatbestendig maken voor 2025.
•
Wij gebruiken reconstructies/renovaties (openbare ruimte en riolering) voor het uitfaseren
van aardgas. Alle woningen en gebouwen dienen in 2040 toekomstbestendig te zijn, dat wil
zeggen energieneutraal en aardgasloos. Nieuwe woningen worden vanaf nu al
energieneutraal en aardgasloos gebouwd;
•
D66 maakt verregaande afspraken met woningcorporaties om hun woningbezit
te verduurzamen;
•
D66 wil de leges verder vergroenen om zo duurzaam bouwen en initiatieven voor duurzame
energieopwekking verder te stimuleren en te versnellen;
•
Wij willen dat de gemeente afspraken maakt met de woningbouwcorporaties en
huurdersverenigingen over het bieden van de mogelijkheid zonnepanelen te huren of
te kopen.

Hemelwater

Vanwege de klimaatverandering zal de rioolcapaciteit in bepaalde gevallen tekort schieten. Aan de
andere kant kunnen extreem droge periodes ook voorkomen. Daarom vindt D66 dat wij zorgvuldig
om moeten gaan met regenwater. Opvangen van hemelwater of het verplicht klimaatbestendig
bouwen bij nieuwbouw, is bij ons het uitgangspunt. De gemeente moet op een creatieve manier met
teveel en te weinig water omgaan.
•
Bij ieder project dat de gemeente in het openbaar gebied uitvoert, is het uitgangspunt dat er
geen hemelwater in het rioolsysteem komt.
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Natuur

Wij werken samen met belanghebbenden in natuur- en overgangsgebieden om de natuurlijke
waarden te versterken; zoals in de uiterwaarden om daar biodiversiteit verder te ondersteunen. De
samenwerking moet bijdragen aan het scheppen van ruimte voor ondernemers, bijvoorbeeld door
verbreding van de landbouw, het versterken van de recreatiemogelijkheden en het vergroten van de
waterveiligheid in Nederland. Hoe leuk zou het bijvoorbeeld zijn om oude beeklopen in ere te
herstellen? Wij dagen mensen en ondernemers in de regio uit om inspirerende projecten te
ontwikkelen, waarmee we onze ruimte en natuur optimaal kunnen beheren en gebruiken.
•
Wij ondersteunen de ontwikkeling van biodiversiteit;
•
Wij realiseren meer stedelijk groen en water tegen hittestress. Zo kunnen klimaatadaptieve
openbare ruimtes ook gebruikt worden als aantrekkelijke speeltuin of ontmoetingsplek voor
jong en oud uit verschillende culturen;
•
Op de Posbank worden meer educatieve plekken ingericht, waarbij recreëren en
leren samengaan.
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Kansen voor Onderwijs
Rheden beschikt over een grote verscheidenheid aan onderwijsinstellingen; van basisscholen tot
instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Wij vinden het van groot belang om in elke kern een
basisschool te behouden, ook als dit extra geld kost. D66 ziet onderwijs als een belangrijk middel om
kansenongelijkheid te verkleinen. Schooluitval vermindert de kansengelijkheid en daarom vindt D66
het belangrijk om dit tegen te gaan. Goed onderwijs vergroot bovendien de kans om mee te kunnen
doen in de almaar veranderende maatschappij. Dat willen wij graag voor iedereen.
Wij zijn trots op onze groene opleidingen, zoals de scholen Van Hall Larenstein, Helicon en Aeres
(Groenhorst).
•
D66 neemt het initiatief tot het coördineren van de samenwerking van genoemde opleidingen
met het lokale bedrijfsleven. Dit moet hen kansen geven om activiteiten binnen een groene
economie verder te ontwikkelen. Triple Helix Dieren is een goed voorbeeld van
nieuwe initiatieven;
•
Wij dagen de groene onderwijsinstellingen uit om oplossingen te bieden voor de complexe
problemen waar wij als gemeente voor staan, bijvoorbeeld door ons openbaar gebied aan te
bieden als proeftuin;
•
Het percentage schooluitval moet dalen. Wij willen dat de gemeente gaat samenwerken met
onderwijsinstellingen in de regio en naburige gemeentes. Ook de jongerencoaches spelen
hierbij een belangrijke rol;
•
Wij zetten een prijsvraag onder scholen uit voor het beste idee om complexe problemen op
het gebied van klimaatverandering op te lossen. Ook basisschoolleerlingen worden
meegenomen in het zoeken naar creatieve mogelijkheden om een probleem van de gemeente
op te lossen.
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Basisscholen

In veel wijken staan scholen. Kinderen en jongeren bezoeken deze scholen, die het bezoeken waard
moeten zijn. Het onderwijs moet de jeugd uitdagen zich te ontwikkelen en elk kind een passende
plek bieden.
•
D66 vergroot kansengelijkheid door het bieden van passend onderwijs voor alle leerlingen,
zowel voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand als voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen;
•
Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) kan worden verbeterd in onze gemeente. Wij
betrekken hierbij ook het basisonderwijs;
•
Leerlingenvervoer blijft behouden (veilig naar de gymlessen);
•
Wij handhaven de inzet van gemeentelijke logopedie;
•
In elk dorp wil D66 minimaal één basisschool, ook als dit extra geld kost.

Volwasseneneducatie

Onderwijsinstellingen kunnen ook volwassenen inspireren tot ontwikkeling. Om- of herscholing biedt
kansen voor mensen die geen werk hebben of dit dreigen te verliezen. Daarnaast stimuleren wij
werkgevers om hun werknemers actueel geschoold te houden. Wij zien dat als een
belangrijke opgave.
•
Wij nemen het initiatief voor uitwisseling tussen verschillende bedrijven, zodat werknemers
elkaar inspireren en stimuleren;
•
Wij stimuleren bedrijven tot het inzetten van opleidingstrajecten met mogelijkheden voor
kwalificatie (omscholing/bijscholing/herscholing);
•
Wij brengen samen met onderwijs- en maatschappelijke instellingen, laaggeletterdheid terug
door onder andere specifieke taalcursussen te ontwikkelen.
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Talentontwikkeling

Talenten komen tijdens, maar ook na schooltijd tot ontplooiing. D66 wil daarom een ruim aanbod aan
mogelijkheden tot het ontwikkelen van verschillende talenten. Talentontwikkeling draagt ons inziens
bij aan positieve gevoelens omtrent eigenwaarde en zelfvertrouwen.
•
Wij juichen initiatieven toe om talenten te ontwikkelen, helemaal als deze vanuit de wijk en in
de wijk tot stand komen. Wij denken hierbij onder andere aan workshops en muzieklessen
voor kinderen en jongeren. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om hun talenten
te ontdekken;
•
Wij zien kansen om het creatieve werkveld in te zetten voor initiatieven in de eigen wijk
(bijvoorbeeld een uitgebreid creatief aanbod tot ontwikkeling in muziek, schilderkunst,
drama, yoga, etc.);
•
D66 vindt het van belang dat kinderen muziekonderwijs krijgen. Dit kan op basisscholen, maar
ook buitenschools. Muziekonderwijs moet ons inziens toegankelijk zijn voor ieder kind.
•
Wij stimuleren sportverenigingen om talenten te ontdekken en hen een passende begeleiding
te bieden;
•
Wij stimuleren initiatieven inzake huiswerkbegeleiding voor kinderen en nieuwe Nederlanders
die in hun ontwikkeling bedreigd raken te worden;
•
Creatief talent van kinderen wordt gestimuleerd door een uitgebreid creatief aanbod tot
ontwikkelingsmogelijkheden (muziek, schilderkunst, drama, etc). Wij vinden het belangrijk dat
dit aanbod toegankelijk is voor elke portemonnee (van gezinnen met een Gelrepas tot en met
gezinnen met een ruim budget);
•
Passend onderwijs is nodig voor elk kind, juist voor de ontwikkeling van talenten (niet alleen
op cognitief gebied, maar ook op sportief en creatief gebied).
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Kansen voor Jongeren
Jeugdzorg

Door de nieuwe jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg en is zij het
aanspreekpunt voor alle vragen en problemen rondom de zorg en opvoeding. Voor ons staat een
laagdrempelige toegang tot de jeugdzorg centraal. Het is belangrijk dat kinderen snel de juiste zorg
krijgen om verergering van problemen te voorkomen. Wij strijden voor een snelle toegang tot
de jeugdhulp.
Administratieve handelingen dienen daarom tot het noodzakelijke beperkt te worden om snelle
toegang niet in de weg te staan. Budgetten mogen geen reden zijn om hulp aan kinderen en jongeren
te weigeren.
Jongerencoaches verrichten prachtig werk, waarbij jongeren gedurende langere tijd persoonlijke
begeleiding kunnen krijgen. Jongerencoaches bouwen een vertrouwensband op met jongeren. Wij
kiezen daarom voor continuïteit en zullen het werken met jongerencoaches voortzetten.
Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen hun ‘eigen (speel)ruimte’ hebben, zodat zij zich kunnen
ontwikkelen op een manier die bij hen past.
•
Wij nemen het initiatief voor samenwerking om maatregelen te treffen die inzetten op het
voorkomen van schooluitval, bijvoorbeeld door het vergroten van ouderbetrokkenheid. De
straat- en jongerencoaches spelen hierbij een belangrijke rol;
•
Straatcoaches moeten terug komen in Velp-Zuid, Rheden en Dieren. Niet in plaats van
jongerencoaches, maar naast jongerencoaches. Zij vervullen een preventieve rol en brengen
de jongeren in een wijk in beeld. Ook kunnen zij jongeren motiveren om bijvoorbeeld een
opleiding te volgen of af te ronden;
•
Jongerencoaches blijven behouden voor onze gemeente. Ook zij hebben een preventieve rol,
zijn belangrijk bij het tegengaan van schooluitval en bevorderen het volgen of afronden van
een opleiding;
•
Door samenwerking in de regio moet de jeugdwerkeloosheid worden teruggedrongen.
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Lindenhout en WSG doen de algehele begeleiding van pleegouders. Startende pleegouders komen in
een nieuwe en onbekende situatie en moeten allerlei praktische zaken regelen (zoals schoolkeuze,
lidmaatschap van sportclubs, begeleiding door een remedial teacher en (naschoolse-)
opvangmogelijkheden). Pleegouders willen en kunnen elkaar steunen, maar weten vaak niet wie de
andere pleegouders zijn in onze gemeente. Een goed overzicht (uiteraard met toestemming van die
pleegouders) kan helpen om contacten te leggen en elkaar te helpen.
•
De jeugdzorg moet een menselijk gezicht krijgen door het aanstellen van een centraal
aanspreekpersoon voor betreffende jongeren en ouders;
•
D66 wil dat er meer pleegouders beschikbaar komen voor het tijdelijk opvangen van jongeren
die niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen;
•
In overleg met betrokken zorgaanbieders wordt gekeken hoe de werving van nieuwe
pleegouders opgepakt kan worden, zodat de gemeente Rheden de vraag naar pleegzorg voor
hun jongeren/gezinnen binnen de eigen gemeente kan beantwoorden;
•
D66 wil dat de gemeente praktische zaken inzichtelijk maakt voor pleegouders, bijvoorbeeld
door betere informatie te verschaffen over passende onderwijsplekken voor pleegkinderen;
•
Wij willen dat er per dorp een checklist wordt opgesteld om pleegouders te ondersteunen bij
allerlei praktische zaken;
•
D66 wil dat de administratie van de pleegsituatie binnen de gemeente op orde is;
•
D66 wil dat de gemeente bijeenkomsten faciliteert waar pleegouders in de gemeente elkaar
kunnen ontmoeten met de mogelijkheid tot het opzetten van een pleegzorgnetwerk
(buddy-systeem), waarbij pleegouders elkaar ondersteunen.
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Ontmoetingsplaatsen voor jongeren

Het is belangrijk dat jongeren ruimte hebben om elkaar te ontmoeten en zich op eigen wijze
kunnen ontplooien.
•
In de gemeente moeten voldoende speelplaatsen voor kinderen zijn;
•
Wij stimuleren jongeren om ontmoetingsplaatsen vorm te geven (overheidsparticipatie).
Wellicht kunnen jongerencoaches hierbij een rol spelen door jongeren meer bewust te maken
van hun mogelijkheden.

Studenten

In Velp is Hogeschool Van Hall Larenstein gevestigd. Net over de gemeentegrens zit de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen (HAN). Velp, maar ook in de andere kernen moeten plekken zijn waar
studenten graag wonen en studeren. De samenwerking Triple Helix geeft kansen aan studenten in
onze gemeente. De Triple Helix beoogt samenwerking en ideeënuitwisseling tussen verschillende
‘groene’ onderwijsinstellingen en ondernemers in onze gemeente die zich met klimaat en andere
groene activiteiten bezig houden. Hieronder vallen wat ons betreft ook de ambachten.
•
De verbetering van huisvesting voor studenten wordt gestimuleerd;
•
De ‘groene samenwerking’ in onze gemeente (Triple Helix (Green Valley) wordt
verder verdiept.
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Kansen voor Circulaire Economie
Economie is belangrijk voor de gemeente Rheden. Denk hierbij aan het vestigingsklimaat voor
(agrarische) bedrijven, recreatie en werkgelegenheid. Daarbij zien we dat economische modellen
anders ingevuld moeten worden. Alle menselijke activiteit draait op wat de aarde ons geeft. De
capaciteit van onze aarde kent echter haar grenzen. De wereldbevolking blijft groeien en de vraag
naar grondstoffen blijft toenemen, terwijl de beschikbare hoeveelheid ruimte en grondstoffen alleen
maar afneemt. Op dit moment gebruiken we onze grondstoffen en fossiele brandstoffen nog te vaak
alsof ze onuitputbaar zijn. We maken producten zo goedkoop mogelijk en gooien die na gebruik te
vaak weg.
Om hier verandering in te brengen is een ander economisch model nodig, zoals circulaire economie.
Hierbij gaat het om het maximaliseren van hergebruik en minimaliseren van waardevernietiging. Het
gaat om meer dan alleen ‘hergebruik’. Om een circulaire economie te kunnen realiseren, moeten we
niet alleen onze manier van produceren en consumeren veranderen, maar vooral ook onze manier
van denken. Slim ontwerpen (minder grondstoffen), bewust gebruik (producten gaan langer mee) en
meer en beter hergebruik.
•
Er wordt een kennisgroep opgestart van ondernemers die hun kennis delen met betrekking
tot circulaire economie;
•
Wij willen dat de gemeente voor haar inwoners een inspirerend voorbeeldenboek over de
circulaire economie uitbrengt;
•
Stimulering van een deeleconomie, bijvoorbeeld door het inzetten van deelauto’s;
•
Circulaire economie is uitgangspunt voor al het handelen van de gemeente.
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Agrarische sector

Wij streven naar natuurinclusieve landbouw in een duurzame voedselketen. Natuurinclusieve
landbouw is een vorm van duurzame landbouw en onderdeel van een veerkrachtig eco- en
voedselsysteem. Deze vorm van landbouw maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en
integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de
kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen
de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de biodiversiteit. Zo wordt
de voedselproductie minder belastend. Wij willen dat de voedselproductie minder belastend en
omgevingsvriendelijker wordt in vergelijking met landbouw die enkel gericht is op
productoptimalisatie. Dit vergt niet alleen een transitie van voedselproductie, maar ook een
verandering van de voedselindustrie en de wensen van de consument.
•
D66 wil het bewustzijn van het belang van een duurzame voedselketen vergroten, onder meer
door initiatieven zoals agrarische natuurverenigingen, schoolexcursies naar (biologische)
boerderijen en boerderijwinkels met streekproducten te stimuleren;
•
Wij willen werken aan een betere controle op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Lokale ondernemers

Wij willen dat het gemeentehuis (en andere gemeentelijke locaties) benut kan en gaat worden als
flexplek voor Rhedense startende ondernemers en ZZP’ers.
Verder willen wij dat gemeentelijke aanbestedingen kleiner dan € 50.000, in principe in de eigen
gemeente worden aanbesteed, zodat aan lokale ondernemers meer opdrachten worden gegund.
•
D66 wil ondernemers ondersteunen die werken met kleine kringlopen, hergebruik en die het
potentieel van mensen optimaal inzetten;
•
D66 wil de lokale economie stimuleren en benoemt daarom jaarlijks de ‘meest inspirerende
ondernemer’ op het gebied van circulaire economie;
•
Er komen meer (juridische) mogelijkheden om aan huis te werken en thuis ambachtelijk werk
te verrichten.
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Minder regels

Wij willen een woon-, werk- en vestigingsklimaat organiseren, waarin innovaties als pilot kunnen
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het toestaan van regelluwe proeftuinen. Ook willen wij dat er
meer flexibel om wordt gegaan met de invulling van bedrijventerreinen.
•
Er komt een beleidswijziging waarbij het aantrekkelijk wordt gemaakt om kwaliteit in de bouw
na te streven en waar welstandsvrij bouwen de norm is;
•
Bestaande kaders mogen niet belemmerend zijn. Wij willen dat de gemeente de circulaire
economie stimuleert door buiten bestaande kaders te denken en te handelen.

20

Kansen voor Werk
Het is voor mensen met een bijstandsuitkering of met een psychische- of verstandelijke beperking
vaak lastig om werk te krijgen. Met de nieuwe Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk
geworden om mensen die kunnen werken, maar dit niet zonder een steuntje in de rug redden, aan
het werk te helpen. Wij zetten het in gang gezette beleid onder de titel ‘Meedoen’ voort. Wij houden
de gemeente Rheden aan haar verplichting om binnen de gemeentelijke organisatie het opgelegde
quotum aan participatieplaatsen te creëren. Wij ondersteunen vooralsnog de deelname van de
gemeente Rheden aan het nieuw opgerichte (Sociale) Werkbedrijf Arnhem (Scalabor). Wij willen,
samen met de ondernemers in de gemeente (en directe omgeving), beleid ontwikkelen dat er toe
leidt dat zo veel mogelijk inwoners vanuit de bijstand mee gaan doen in het reguliere arbeidsproces.
Dit naar ieders vermogen en zoveel mogelijk in de eigen omgeving.
•
Inwoners worden gestimuleerd om vanuit de bijstand (meer) vrijwilligerswerk te doen, zodat
de betreffende inwoner relevante werkervaring opdoet, zijn netwerk uitbreidt en daarnaast
een bijdrage levert om het groeiende tekort aan vrijwilligers op te vangen. Ook voorkom je
hierdoor dat mensen in een sociaal isolement geraken;
•
D66 wil het inwoners in de bijstand toestaan om opleidingen te volgen, mits dat de kans op
werk vergroot. Wij passen daarvoor sollicitatieverplichtingen aan;
•
Wij nemen het initiatief voor een pilot ‘Bijverdienen in de bijstand’ (zoals in andere
gemeenten al in de praktijk wordt uitgevoerd);
•
Mensen die in de WW zitten of geen vast inkomen hebben, krijgen begeleiding aangeboden
om te voorkomen dat men in de bijstand komt;
•
Voor die groep bijstandsgerechtigden, die niet reageert op positieve prikkels, maken wij
gebruik van de wettelijke mogelijkheden.
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Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groeiend probleem in onze samenleving. In onze gemeente zijn tussen de 8%
tot 11% van de inwoners te kwalificeren als laaggeletterd. Laaggeletterden hebben moeite met het
lezen van post of andere ontvangen geschriften, zoals recepten voor medicijnen. Hierdoor ontstaan
niet alleen administratieve en financiële problemen, maar ontstaan er ook gezondheidsrisico’s, zoals
onjuist medicijngebruik. Het probleem krijgt nog onvoldoende aandacht, terwijl de gevolgen voor de
mensen groot kunnen zijn. Wij willen dat de gemeente de regierol op zich neemt en samen met
maatschappelijke organisaties en gemeentelijke diensten alle laaggeletterden benadert.
•
Wij verlagen het percentage laaggeletterden onder andere door het ondersteunen van
initiatieven van particulieren en onderwijsinstellingen, zoals het Taalhuis in Dieren of het
creëren van taalvrijwilligers;
•
Laaggeletterden krijgen hulp om (digitale) post te begrijpen.

Werk

Bedrijven, klein en groot, zijn gevestigd in onze dorpen en in onze wijken. Wij willen een prettig
vestigingsklimaat bieden aan kleine en grotere ondernemers. Bedrijvigheid in de wijk behoort
hierbij zeker tot de mogelijkheden, aangezien je hierdoor het leven in de wijk terugkrijgt. Ook vindt
D66 het belangrijk dat er buurtwinkels in de wijken zijn. Juist omdat mensen worden gestimuleerd
langer thuis te blijven wonen, is dat van groot belang.
•
Buurtwinkels moeten voor de buurt worden behouden door flexibeler om te gaan
met regelgeving;
•
Het aantal bedrijventerreinen wordt regionaal afgestemd, waarbij de gemeentelijke behoefte
het uitgangspunt is;
•
Wij bieden flexibiliteit en maatwerk in beleid, waardoor (leegstaande) winkelgebieden
aantrekkelijk blijven voor het winkelend publiek, bijvoorbeeld door gebruik van etalages voor
het exposeren van kunst;
•
Startende ondernemers moeten meer ruimte krijgen om zich te vestigen in
bedrijfsverzamelgebouwen of leegstaande winkel- en bedrijfspanden;
•
Wij verruimen de openingstijden, zodat het bijvoorbeeld op zondagochtend ook mogelijk is
een winkel te openen en mensen verse broodjes kunnen kopen bij de bakker.
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Kansen voor Zorg
Wijkgericht werken

Wij richten ons, door middel van een wijkgerichte aanpak, vooral op het bevorderen van de sociale
samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. We
koesteren de mantelzorger en zullen deze effectief ondersteunen. Indien nodig zijn er mogelijkheden
om mantelzorgers, al dan niet tijdelijk, te ontlasten. Dit kan door het aanbieden van professionele
hulp of andere maatregelen. Wij nemen het initiatief voor het invoeren van preventieve maatregelen
en vroegtijdig signaleren. Voor vroegtijdig signaleren is een intensieve samenwerking tussen
betrokken instanties (huisarts, school, jeugdzorg, politie en de gemeente met haar wijkgerichte
gebiedsteams) cruciaal. Binnen de samenwerking worden de regels van privacy nageleefd. Wij staan
voor een integrale aanpak en goede samenwerking rond gezinnen.
•
Zorg op maat is het uitgangspunt;
•
Intensieve samenwerking tussen wijkgerichte gebiedsteams, huisartsen, scholen en andere
instanties binnen Rheden is van belang, zeker daar waar het gaat om het vroegtijdig signaleren
van verborgen gezinsproblematiek.
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Ouderen

Rheden heeft een relatief groot aantal oudere inwoners; een kwart van de inwoners is ouder dan 65
jaar (voor heel Nederland is dat ongeveer 16%). Dit betekent dat we binnen de gemeente Rheden
meer aandacht en voorzieningen voor ouderen moeten hebben dan in andere gemeenten. Ouderen
moeten kunnen rekenen op toegankelijke zorg van goede kwaliteit. Wij pleiten voor meer
levensloopbestendige woningen, zodat inwoners zo lang als mogelijk in hun vertrouwde woning
kunnen blijven wonen. De gemeente dient hier een actieve stimulerende rol in te spelen. De
blijversregeling, waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om aanpassingen in hun woning te
financieren, kan hierin een rol spelen.
Verder vinden wij het belangrijk dat iedereen met de gemeente kan communiceren. De huidige
(elektronisch) technologische ontwikkelingen maken dat voor sommige ouderen lastig. De wijze van
communicatie met ouderen vraagt daarom continu om een zorgvuldige afweging.
•
Wij willen dat ouderencoaches zich inzetten om ouderen te stimuleren meer (digitaal) te
communiceren met hun omgeving;
•
Gemeentemededelingen blijven in de in de Regiobode gepubliceerd worden;
•
De Servicecentra in onze gemeente (Dieren, De Steeg en Velp) blijven open;
•
Wij versoepelen de regeling voor Kangoeroewoningen. Hierdoor kunnen kleine woningen
gemakkelijk op het terrein van een andere woning worden geplaatst.
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Eenzaamheid

Veel mensen voelen zich minder of niet verbonden met hun omgeving en zijn eenzaam. Eenzaamheid
komt voor bij mensen uit alle leeftijdsgroepen, maar het betreft relatief veel ouderen. Bij
eenzaamheid is er steeds minder contact met anderen. Er is inzicht nodig in de mate van
eenzaamheid binnen onze gemeente: waar, wie en waarom zijn de vragen.
Wij richten ons op het opstellen van een actieprogramma dat eenzaamheid tegengaat. Speerpunten
zijn: het versterken van aandacht van inwoners onder elkaar, het herkennen van zorgwekkende
eenzaamheid door andere inwoners en het ondernemen van concrete acties om eenzaamheid weg te
nemen, zoals een ouderenmaatschappelijk werker in wijkteams.
•
D66 wil aandacht voor eenzaamheid binnen alle leeftijdsgroepen;
•
De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol bij het signaleren van eenzaamheid en
verdient onze steun;
•
De gemeente werkt met kleine, overzichtelijke organisaties die aandacht hebben voor de
sociale omgeving;
•
Het 70+ huisbezoekproject wordt voortgezet en uitgebreid door dit elke vijf jaar te doen, zo
dat problemen tijdig worden gesignaleerd;
•
Wij continueren het regelmatig samenbrengen van mensen, bijvoorbeeld door gezamenlijk te
eten. Hierbij zoeken wij samenwerking met sport- en buurtverenigingen. Maatschappelijke
organisaties kunnen hier een rol bij spelen.
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Kansen voor Wijkgericht werken
Wij vinden de wijk belangrijk. In de wijk wonen en werken mensen. In de wijk bevinden zich straten,
groenzones, speelgelegenheden, woningen, scholen en bedrijven. Alle wijken samen vormen onze
dorpen en alle dorpen vormen gezamenlijk onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat onze wijken
robuust zijn. D66 vindt een wijk robuust als deze tegen een stootje kan. Een robuuste wijk is een wijk
waar mensen met initiatieven komen om hun wijk te verbeteren en men oog heeft voor elkaar.
Werken in wijkteams is voor D66 het uitgangspunt. Straatcoaches, wijkagenten en
wijkverpleegkundigen zijn onlosmakelijk met het wijkgericht werken verbonden.
•
Wij zijn voor decentralisatie van budgetten, zodat in iedere wijk initiatieven kunnen
worden gestimuleerd;
•
Wij stimuleren activiteiten in dorpshuizen, zoals het repaircafé en huiswerkondersteuning;
•
Wij stimuleren activiteiten vanuit het Social Impactfonds (dit zijn sociale investeringen door
ondernemers aan organisaties die sociale en duurzame doelen nastreven en ook
rendement opleveren);
•
Wij gaan verpaupering in de wijken tegen;
•
D66 wil inzet van jongeren- en straatcoaches in Velp-Zuid, het dorp Rheden en Dieren.

Buurtinitiatieven

De gemeente geeft steeds meer ruimte voor buurtinitiatieven. Dit vereist een meer open houding.
Wij willen deze open houding verder ontwikkelen. Wij willen dat de gemeente mensen stimuleert om
elkaar te helpen. Waar dat niet kan, speelt de gemeente een rol. De gemeenteraad bepaalt het beleid
door kaders te stellen en laat uitvoering zo veel mogelijk over aan de inwoners. De gemeenteraad
maakt geen beleid waar geen behoefte aan is. D66 stimuleert klimaatadaptieve openbare ruimtes die
gebruikt kunnen worden als aantrekkelijke speeltuin of ontmoetingsplek voor jong en oud en uit
verschillende culturen.
•
Wij zetten in op inwoners- en overheidsparticipatie;
•
Leden van het college van B&W en ambtenaren werken regelmatig op locatie (dorpshuizen,
scholen, sportkantines, etc.) om de afstand tussen inwoners en het bestuur te verkleinen;
•
Buurtpreventie wordt door gemeente en politie actief ondersteund;
•
Wijkagenten zijn beschikbaar voor de wijken.
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Kansen voor Welzijn
Armoede

Ook binnen onze gemeente zijn er inwoners die in armoede leven. Wij willen deze inwoners kansen
geven om hun situatie te verbeteren door bijvoorbeeld  relevante opleidingen en hulp bij het vinden
van werk aan te bieden. Voorzieningen, zoals de Gelrepas, maken het voor inwoners en hun kinderen
die in armoede leven mogelijk om mee te blijven doen aan maatschappelijke activiteiten. De
gemeente brengt deze regelingen actief onder de aandacht aan de betreffende inwoners.
•
Wij willen de bestaande voorzieningen, zoals Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds, het
Jeugdsportfonds en de Gelrepas, handhaven. De Gelrepas moet ook aantrekkelijk zijn voor
volwassenen en ouderen;
•
Bij de begeleiding bij schuldsanering worden workshops aangeboden, gericht op het omgaan
met geld en de mogelijkheden om uit de schulden te komen;
•
D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte beschikbaar stelt voor initiatieven om voedsel
te verbouwen voor de Voedselbank (moestuinen);
•
Om niet in de schuldsanering te komen, maken wij inwoners meer bewust van een goede
financiële planning en wijzen wij hen op de mogelijkheden van financiële ondersteuning.
•
Armoede komt ook veel voor bij licht verstandelijk beperkte mensen. Daarvoor moet meer
aandacht en expertise komen.

Schulden bij jongeren

Incassobureaus handelen in het belang van de opdrachtgever en niet in dat van de schuldenaar.
Jongeren die te maken krijgen met oplopende incasso’s komen hier lastig uit en dit ontneemt hen de
kans om een goede start te maken.
•
D66 wil preventie op scholen invoeren, zoals het leren omgaan met geld;
•
D66 ziet het reguleren van schulden van jongeren als een mogelijkheid om hen weer een
toekomst te bieden. Dit gebeurt dan door de gemeente, uiteraard onder strikte voorwaarden.
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Kansen voor Wonen
Sociale huur

Wij willen dat mensen in de gemeente Rheden prettig kunnen wonen. Dit betekent dat wijken veilig
zijn en het onderhoudsniveau op peil is. D66 wil voldoende sociale woningbouw.
Wij zijn tegen verkoop van sociale woningen aan geïnstitutionaliseerde beleggers
of investeringsfondsen.
•
Wij ronden het project wijkvernieuwing Velp-Zuid af;
•
Bij nieuwbouwprojecten met meer dan 25 woningen streven wij naar minimaal 35%
sociale huurwoningen;
•
Wij stimuleren doorstroming binnen de huizenmarkt.

Levensloopbestendig wonen

Ook de levensverwachting van de mens speelt een rol in het woningvraagstuk. Mensen worden
steeds ouder en in onze gemeente wonen relatief veel ouderen. Dat betekent dat de behoefte aan
woonvoorzieningen voor ouderen meer dan elders zal toenemen. Wij willen hierop voorbereid zijn.
•
Levensloopbestendige aanpassingen van bestaande woningen worden uitgevoerd, waardoor
inwoners langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen;
•
Organisaties en maatschappelijke instanties krijgen meer ruimte om wonen en zorg te
combineren, ofwel wij kiezen voor een praktische benadering binnen de WMO.

Nieuwbouw

Wij willen slechts beperkte groei van het aantal woningen binnen bestaande kernen (tenzij op
plekken die toe zijn aan verbetering, zoals bijvoorbeeld het voormalig Record terrein in Velp).
•
Vernieuwbouw wordt gestimuleerd in plaats van de bouw van nieuwe gebouwen;
•
Geen nieuwbouw buiten de bestaande kernen;
•
Aandacht voor de middenhuur klasse, waardoor mensen ook gemakkelijker kunnen
doorstromen en er weer woningen vrijvallen.
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Kansen voor Openbaar gebied

Onderhoud van stoepen, wegen en paadjes mag wat ons betreft maatwerk zijn. Een stoep bij een
verzorgingshuis moet goed begaanbaar zijn; een paadje naar het bos mag bijvoorbeeld wat minder
strak zijn.
•
Goed begaanbare trottoirs en andere delen van de openbare ruimte zijn belangrijk voor de
veiligheid van onze inwoners. Het onderhoud wordt afgestemd op de functie en het gebruik;
•
Wijken ontvangen meer budget om zelf meer onderhoud in de wijk te verrichten;
•
Wij gaan zwerfafval tegen en stellen afvalbakken beschikbaar bij de uitgang van parken en
sponsoren afvalbakken op andere plaatsen;
•
D66 gaat door met de splitsing van huisafval (plastic, groen en overig afval);
•
In de gemeente komt aandacht voor openbare, genderneutrale toiletten;
•
Er komen mogelijkheden tot gereglementeerd adopteren van groenvoorzieningen.
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Kansen voor Recreatie en toerisme
Veel inwoners zijn trots op ons bijzondere landschap en genieten daar dagelijks van. D66 vindt dat dit
unieke landschap behouden moet blijven. Via natuurontwikkeling moeten we zorgen dat ook
toekomstige generaties van de natuur kunnen genieten. Genieten kan op verschillende manieren,
bijvoorbeeld door te zwemmen in het buitenbad, door te fietsen naar je werk, door een kop koffie te
drinken op een terras of door het huren van een mountainbike. Wij vinden het belangrijk dat
inwoners, toeristen en ondernemers kunnen genieten van het al het moois dat Rheden te
bieden heeft.
•
De gemeente Rheden is en blijft aantrekkelijk voor toeristen door ecologisch verantwoord
gebruik van de natuurgebieden;
•
Er komen goede parkeervoorzieningen op de Posbank, zodat ook ouderen en gehandicapten
kunnen genieten van het natuurpark Veluwezoom;
•
Jaarlijks wordt een specifiek, toeristische activiteit of voorziening gefinancierd uit
de toeristenbelasting;
•
De mogelijkheden van toeristische benutting van het Apeldoorns Kanaal verder onderzoeken;
•
Ontwikkelen van Terrein de Groot (ofwel ‘Riverstone’), rekening houdend met het
industrieel erfgoed;
•
Verdieping huidige samenwerking tussen Rhedense ondernemers op het gebied van toerisme,
zodat meer toeristen langer verblijven in onze gemeente;
•
Het verbeteren van de entrees van het dorp Rheden zodat de centrale ligging van het dorp
tussen de IJssel en de Posbank beter wordt benut. Hierdoor wordt het IJsselgebied op een
aantrekkelijker manier verbonden met de Posbank en vice versa;
•
Wij constateren dat er op sommige dagen grote drukte is op de Posbank. De komende periode
gebruiken wij om te pleiten voor een discussieavond met inwoners om het probleem met de
mensen te bespreken en samen tot passend beleid te komen.
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Kansen voor Sport
Niemand betwist de meerwaarde van sport voor jong en oud. Wij willen dat de omgeving uitnodigt
tot bewegen. Hierbij denken wij aan wandelen en fietsen, maar ook aan buitensporten zoals
skeeleren en longboarden. Hiervoor moeten routes worden aangegeven en paden van kiezelvrij asfalt
worden voorzien.
•
De buitenruimte moet worden ingericht als sportieve ruimte;
•
Wij willen sport en bewegen op basisscholen nog beter stimuleren;
•
Zwemonderwijs moet mogelijk blijven voor ieder kind. Wij willen dat elk kind zijn
zwemdiploma haalt. Onderwijs kan hierbij een signalerende en verwijzende rol hebben;
•
Wij geven een impuls aan aangepast sporten;
•
Overgewicht bij kinderen moet worden tegengegaan door goede voorlichting aan ouders,
gezondere voeding op scholen en bewustzijn campagnes. Initiatieven vanuit
sportverenigingen gericht op het tegengaan van overgewicht worden beloond.

Zwembad

De afgelopen periode is de discussie vooral over het zwembad in Velp gevoerd. Wij zijn blij dat er een
duurzaam zwembad komt. Mocht er sprake zijn van een financiële meevaller, dan willen wij terug
naar het twee baden concept.
•
Het buitenbad in Rheden blijft open zolang de vrijwilligers zorgen dat exploitatie financieel
neutraal blijft;
•
Het zwembad in Velp wordt zo snel mogelijk gerealiseerd.

Sportevenementen

De gemeente Rheden heeft een mooie omgeving voor de organisatie van specifieke
(sport)evenementen. Denk aan de start van de Giro d’Italia of de Posbankloop.
•
We nemen het initiatief voor een landelijk sportevenement binnen de gemeente, bijvoorbeeld
het NK downhill-longboarden;
•
Evenementen die uitnodigen tot sporten worden gestimuleerd;
•
De Posbankloop blijft behouden voor onze gemeente.
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Kansen voor Cultuur
D66 is blij met de belangrijke culturele initiatieven in de gemeente Rheden. Denk daarbij aan RIQQ,
De Spelerij/De Uitvinderij, de bibliotheken en de vele culturele organisaties. Veel mensen genieten
van voorstellingen, exposities en schilder-, muziek- en danslessen. Kunstvormen als deze stimuleren
een open blik. Het verbroedert, biedt kansen, verbindt of is een rustpunt. Het biedt kinderen de
mogelijkheid te worden wie zij zijn en ontwikkelt hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. D66 vindt het dan
ook belangrijk om de ontwikkeling van creatief talent van kinderen te stimuleren en biedt kinderen
van minder verdienende ouders ook mogelijkheden om deel te nemen aan culturele activiteiten.
In de drie grootste dorpen moet een podiumvoorziening beschikbaar zijn voor zangkoren,
harmonieorkesten en toneel- en dansverenigingen. D66 ondersteunt gemeenschappelijke dorps- of
cultuurhuizen, zodat de ruimte efficiënt kan worden gebruikt. In de drie grootste dorpen zetten wij in
op handhaving van een bibliotheekvoorziening.
•
D66 zet in op samenwerking binnen één dorps-/cultuurhuis (theater, ouderensoos,
bibliotheek, kinderopvang, tentoonstellingsruimte, zalencentrum, etc. ). Dit zorgt voor sociale
en culturele kruisbestuiving en bespaart ruimte;
•
D66 biedt beginnende kunstenaars een podium;
•
Ondersteunen van de podiumvoorzieningen Studio 26 in Velp en Theothorne in Dieren;
•
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 vooraf bij de keuze van beeldende kunst in de buitenruimte;
•
De gemeente faciliteert de creatieve sector door bijvoorbeeld flexibel te bestemmen of door
industrieel erfgoed voor vestiging van ateliers of kleine bedrijfsruimtes beschikbaar te stellen.
•
Eigen inkomsten van een culturele instelling worden meegewogen bij subsidieverlening;
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•
•
•
•
•

D66 wil niet dat politiek of gemeentebestuur een inhoudelijk oordeel velt over de kwaliteit of
toelaatbaarheid van kunst uitingen. Wanneer selectie op kwaliteit nodig is, dan heeft
inhoudelijke oordeelsvorming door een onafhankelijke commissie de voorkeur;
Wij stimuleren behoud van cultuurhistorische locaties in de gemeente Rheden, onder andere
door stimuleren van bezoekersmogelijkheden;
Wij willen monumentendag behouden;
Bevorderen van economische activiteiten rondom cultuurhistorische locaties (door
bijvoorbeeld oude kwekerijen in ere te herstellen en er een koffiehuis te vestigen);
Landgoederen verdienen ondersteuning. Zij zijn van grote waarde voor onze gemeente.
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Kansen voor Mobiliteit
Duurzaam rijden

Wij stimuleren het verminderen van belasting van het milieu bij vervoersbewegingen, bijvoorbeeld
door elektrisch rijden. Het is beter voor het milieu, beter voor de gezondheid, zorgt voor schonere
lucht en voor minder geluidsoverlast. Zo kan elektrisch rijden een gigantische bijdrage leveren aan het
aanpakken van de opwarming van de aarde.
•
De gemeente koopt alleen 100% duurzaam en groen in (als het gaat om eigen
energieverbruik, de regiotaxi, leerlingenvervoer en het gemeentelijke wagenpark);
•
Het verder invoeren van laadpalen, ook voor fietsen, brommers, scooters e.d., wordt
bevorderd. Wij vinden dat een laadpaal altijd in de buurt moet zijn. In de dorpen, langs de
toeristische (fiets)routes en op de Posbank.

Verkeer door de dorpen

De mens in het ruimtelijk gebied betekent voor ons dat onze inwoners en bezoekers zich veilig
kunnen bewegen in onze gemeente. Dat betekent dat geluids- en trillinghinder moet worden beperkt
en dat mensen veilig over straat kunnen lopen, fietsen of rijden.
•
D66 wil een onderzoek naar functie, snelheid en veiligheid van de doorgaande weg;
•
In Laag Soeren willen we geen vrachtwagens meer door het dorp en veilige fietsovergangen
op de Harderwijkerweg. Een uitzondering wordt gemaakt voor bestemmingsverkeer;
•
D66 blijft zich inzetten om de negatieve effecten op de gezondheid door verkeer
(luchtkwaliteit, geluids- en trillinghinder) tegen te gaan.
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Landelijke verkeersaders

De gemeente Rheden wordt doorkruist door landelijke verkeersaders over de weg, het spoor en door
de lucht. Deze verkeersaders hebben een grote negatieve invloed op de leefbaarheid in onze kernen.
•
Wij willen geen verdere toename van het goederenvervoer over de IJssellijn;
•
Het sluiten van spoorwegovergangen heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de
kernen. Daarom zijn wij tegen het sluiten van overgangen, behalve als het een substantiële
verbetering van de veiligheid betreft of alternatieven worden geboden;
•
Wij willen meer inzicht in de frequentie en de inhoud van het huidige goederenvervoer;
•
D66 is voor verlaging van de snelheid op de N348 bij Spankeren;
•
Ten aanzien van uitbreiding vliegveld Lelystad zullen wij er alles aan doen om onze belangen
geborgd te hebben. Om overlast te bestrijden zijn wij voor hogere en/of andere vliegroutes
dan nu voorgesteld. Wij zijn van mening dat extra vliegbewegingen van en naar Lelystad
Airport pas mogen plaatsvinden als het luchtruim is heringedeeld (op een wijze dat overlast
tot een minimum is beperkt).

Verkeer rond scholen

Veel kinderen worden door hun ouders met de auto naar school gebracht. Dit geeft met name
rondom basisscholen gevaarlijke verkeerssituaties.
•
Wij willen de veiligheid rondom scholen vergroten, bijvoorbeeld door het invoeren van
eenrichtingswegen. Ook een parkeerverbod voor de schoolingangen kan hieraan bijdragen.
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Fietsen

D66 is voor een goed fietsnetwerk. Wij willen snelle fietspaden voor woon-werk verkeer en
schoolverkeer, maar ook fietspaden langs bijzondere plekken in onze gemeente voor recreanten. D66
vindt het vreemd dat fietspaden langs de IJssel zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde niet
doorlopen. Op veel andere plekken in Nederland is het wel mogelijk langs rivieren te fietsen. Ons
inziens biedt een doorlopende, aantrekkelijke fietsroute langs de IJssel mogelijkheden om de
bezoekersstroom tussen de Veluwe en de uiterwaarden te stimuleren. De IJssel wordt dan ook meer
zichtbaar in onze gemeente.
•
Doortrekken van het fietspad aan de Noordzijde van de IJssel, langs Rheden naar de
Havikerwaard om een boost te geven aan de bereikbaarheid en belevingsmogelijkheden van
de IJsseloevers en het toerisme;
•
Goede fietsenstallingen in de hoofdstraat van Velp en bij het Callunaplein in Dieren stimuleren
inwoners om met de fiets te komen winkelen;
•
In overleg met lokale ondernemers willen wij een wit fietsenplan (deelfiets) ontwikkelen;
•
Het snelfietspad Dieren – Arnhem moet snel wordt gerealiseerd;
•
D66 stimuleert het gebruik van de fiets door het bieden van goede, veilige en snelle
fietspaden. Een ander systeem van het gebruik van stoplichten en lichtgeleidingssystemen kan
hier een bijdrage aan leveren (denk aan bochten, voorrang, e.d.);
•
Wij willen duurzame verlichting langs (een deel van) de fietspaden, zoals bijvoorbeeld op de
Doesburgse en Ellecomsedijk.

Parkeren

Parkeervoorzieningen zijn belangrijk voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen en
winkelgebieden. Een afweging tussen nut en noodzaak is daarbij noodzakelijk, zeker wanneer er
alternatieve vervoersmogelijkheden zijn.
•
Het huidige parkeerbeleid in Velp functioneert prima. Betaald parkeren bij de Vlashof in Velp
blijft bestaan, zodat snelle doorloop van boodschap parkeerders gegarandeerd blijft.
•
Er dienen steeds voldoende parkeergelegenheden te zijn voor ouderen en gehandicapten.
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Openbaar vervoer en andere concepten

Het openbaar vervoer biedt voordelen ten opzichte van vervoer met de auto. Het openbaar vervoer
is minder belastend voor het milieu en biedt een goede bereikbaarheid. Het geeft mensen de kans
ergens te komen, zonder dat zij zelf een inspanning hoeven te leveren.
•
Wij willen dat de kernen goed bereikbaar blijven met het huidige openbaar vervoer, ook op
zon- en feestdagen;
•
D66 is voor behoud van de Plusbus;
•
Naast de bestaande vormen van vervoer, moeten ook alternatieve vormen beschikbaar komen
waarbij mobiliteit als dienst wordt aangeboden. Een voorbeeld is ‘Mobility as a Service’. Dit is
vraaggestuurd vervoer, waarbij het vervoer op verschillende manieren kan
worden vormgegeven.
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Kansen voor Bestuur
Lokale democratie

D66 versterkt de lokale democratie door ruimte te geven aan initiatieven van inwoners om mee te
denken, praten en doen. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven zoals de organisatie van een G1000,
‘Right to Challenge’ of de coöperatieve wijkraad. Voorbeelden, ideeën en projecten die bij andere
gemeenten bekend zijn, kunnen hierbij worden betrokken en uitgevoerd (verzameld op platforms
‘Democratie Challenge’ en ‘Doe-Democratie’).
Verder wordt het programma ´Ik buurt mee´ uitgebreid met het beschikbaar stellen van een
buurtbudget direct aan de inwoners. Wij willen de gemeenteraad dichter bij de inwoners brengen
door themabijeenkomsten in wijken en dorpen te organiseren. Ook pleiten we voor een platform
waar inwoners rechtstreeks vragen kunnen stellen aan raadsleden. Vooral onze jeugd is mondig en
heeft een mening over onderwerpen. Wij willen hen dan ook graag horen.
•
Wij onderschrijven dat een goed en actief werkende adviesraad sociaal domein onmisbaar is
om burgers invloed te geven bij de totstandkoming van het sociaal beleid binnen
de gemeente;
•
Wij willen dat de gemeente haar netwerken optimaal benut zodat innovatieve (circulaire)
initiatieven een grotere kans van slagen hebben;
•
Wij willen dat de gemeente zelf ook innoveert bij eigen werkzaamheden en dienstverlening.
•
Wij willen een adviesgevende jeugdraad;
•
Wij roepen op tot een Right to Challenge. Dit is een vorm van overheidsparticipatie waarbij de
gemeente inwoners uitdaagt taken van de gemeente over te nemen, omdat zij denken dat zij
het slimmer, goedkoper of op een andere wijze beter kunnen doen.
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Open bestuurscultuur

Praat ‘met’ en niet ‘over’ inwoners. We willen doorgaan met de open bestuurscultuur die we hebben
gerealiseerd in de afgelopen periode. Wij hebben ingestoken op een andere bestuursstijl, waarbij ook
de manier van vergaderen is gewijzigd. Wij creëren ontmoetingsruimte tussen inwoners en
raadsleden op de verschillende vergaderavonden. Daarnaast worden elke raadsvergadering
willekeurig 100 inwoners uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Wij stimuleren
burgerinitiatieven en denken mee met de inwoners. Wij willen steeds meer naar een systeem van
overheidsparticipatie waarbij inwoners initiatieven ontplooien en de overheid de uitvoering
faciliteert. Hoe meer inwoners betrokken worden bij beslissingen, hoe groter het draagvlak voor de
betrokkenheid bij het uiteindelijke plan. Ook als het gemeentebestuur zelf plannen heeft, moeten
deze schriftelijk aan betrokkenen worden voorgelegd.

Financieel beleid

D66 is voorstander van een gedegen financieel beleid. Het gaat niet alleen om het heden, maar ook
om de toekomst. In de toekomst willen wij door kunnen gaan met succesvol gebleken beleid. Ook
willen wij dat de gemeente de uitgangspunten van de circulaire economie expliciet als uitgangspunt
toepast in het inkoop- en aanbestedingsbeleid en dat de gemeente haar eigen (circulair) handelen
zichtbaar maakt.
•
Wij willen dat de gemeente monitort op basis van levenskwaliteit en duurzame
ontwikkelingen en niet alleen op basis van financieel gedreven methodieken en systemen;
•
Lokale lasten mogen niet meer stijgen dan tot aan het Gelders gemiddelde. Een uitzondering
wordt gemaakt bij het vergroenen van belastingen. Wij willen dat de begroting duidelijk
inzicht geeft in welk doel bereikt moet worden en welke kosten dit met zich meebrengt;
•
Wij maken doelbelasting inzichtelijk door aan te geven wat er met de belasting wordt gedaan
en wat er voor terugkomt naar de belastingbetaler (bijvoorbeeld hondenbelasting);
•
Doelbelasting (zoals de hondenbelasting) moet gebruikt worden voor het direct verband
houdende doel. Indien dit niet het geval is, moet er meer zichtbaar terug komen naar de
belastingbetaler of het tarief worden aangepast naar de werkelijke kosten.
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Controlerende functie gemeenteraad

Voor de controlerende functie is het belangrijk dat de gemeenteraad geadviseerd wordt over de
doelmatigheid en de doeltreffendheid van de gemeentelijke activiteiten die in de begroting
zijn opgenomen.
•
Wij willen dat een actieve auditcommissie de controlerende taken van de raad via de
Rekenkamer- en Rekeningcommissie in samenwerking met de accountant en de gemeentelijke
organisatie coördineert;
•
Wij willen dat subsidies tijdelijk zijn en regelmatig worden geëvalueerd.

Regio

De gemeente functioneert binnen de regio vanuit een sterke zelfstandige positie. De huidige omvang
van de gemeente is hiervoor ideaal: niet te groot en niet te klein. De positie van de gemeente Rheden
kan worden versterkt door krachtige samenwerking in de regio. Wij stimuleren dat Rheden actief de
samenwerking in de omgeving zoekt, daar waar het gaat om de uitvoering van gemeentelijke taken.
Uitgangspunten zijn daarbij: vergroten van de efficiency met een betere kwaliteit aan dienstverlening.
De afstand tot de burger dient hierbij te worden verkleind.
•
Wat ons betreft blijft Rheden een actieve deelnemer aan bestuurlijke
samenwerkingsverbanden; zoals Regio Arnhem Nijmegen, Veiligheidsregio en Euregio.
•
Bestuurlijke samenwerkingsverbanden staan op afstand van de gemeenteraad. De
democratische legitimatie is niet altijd duidelijk en verzekerd. Wij willen dat deze
democratische legitimatie geborgd is.

40

Privacy

Vrijheid begint met het recht op de eigen levenssfeer. In een vrije samenleving heeft de overheid niet
het recht om zo maar informatie over haar inwoners te verzamelen. Privacy is belangrijk, ook als je
‘niets te verbergen hebt’. Want ook dan wil je nog zelf invloed uit kunnen oefenen over wat andere
mensen, de overheid of bedrijven allemaal van je kunnen weten.
•
D66 wil dat camera’s geen openbare ruimte vastleggen als daar geen noodzaak voor bestaat
vanuit het perspectief van veiligheid. Wij zien cameratoezicht dus niet als de oplossing
voor criminaliteit;
•
De app ‘Meld een vermoeden’ mag alleen gebruikt worden door Bijzondere
Opsporingsambtenaren (BOA) en politie.
•
In mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeheer) ingevoerd. Na een half
jaar wil D66 de werking van deze verordening evalueren.

Digitale bereikbaarheid

De digitale infrastructuur in onze gemeente is nu nog niet overal even goed.
•
D66 verbetert gefaseerd de digitale bereikbaarheid in onze gemeente, bijvoorbeeld door het
uitbreiden van het glasvezelnetwerk.
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Kansen voor Gelijkheid
D66 is een sociaalliberale partij. Dat betekent dat wij streven naar gelijkheid om te kiezen. Wij
noemen dat keuzegelijkheid in vrijheid. Mensen zijn verschillend, maar wel gelijkwaardig. Wij
willen dat mensen gelijkwaardig worden aangesproken en dat hen gelijke kansen wordt geboden.
Wij 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 inwoners. D66 koestert de verschillen
tussen mensen als de essentie van een levende samenleving. D66 rekent mensen af op hun gedrag,
niet op hun meningen.
De emancipatie in Nederland is nog lang niet ‘af’. Onderwijs kan ook hier weer een bijdrage
aan leveren.
•
Acceptatie van (seksuele) diversiteit;
•
Uitdragen van het regenboogakkoord in de gemeente Rheden;
•
Verhoog het bewustzijn van het belang van diversiteit;
•
D66 neemt initiatieven om discriminatie tegen te gaan;
•
Verzorgen van extra taalonderwijs aan kinderen en hen die dat nodig hebben om mee te
kunnen doen in onze samenleving;
•
Stimuleer goed buurmanschap als middel bij integratie van nieuwe Nederlanders;
•
Stimuleer ontwikkeling van mensen, waardoor hun mogelijkheden om te kiezen toenemen.
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Sociaal Liberale richtingwijzers gericht op de gemeente Rheden
Vertrouw op de kracht van de inwoners van Rheden

D66 Rheden vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van onze inwoners. Daarom zien we de
toekomst met optimisme tegemoet. Inwoners zijn creatief en vinden vaak zelf oplossingen. Wij
willen dat de gemeente Rheden deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van de inwoners
ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor de verandering ligt bij de inwoners zelf en wij willen dat
de gemeente Rheden daarbij aansluit. Wat inwoners voor zichzelf en anderen kunnen doen, kan veel
belangrijker en effectiever zijn dan wat de gemeente voor hen kan doen.

Denk en handel regionaal

Gemeenten zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij onderkennen
daarbij dat regionaal werken steeds belangrijker wordt. Regionale samenwerking en economische
ontwikkeling zijn de sleutels naar een regionale verankering. Bij alles wat we doen vragen we ons
steeds af welke effecten dat heeft op de regio en de gemeente Rheden. Wij denken dus verder dan
onze gemeentegrenzen. Daarbij handelen we pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

Beloon prestatie en deel de welvaart

Inwoners zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Inwoners zijn verschillend en wij willen dat de gemeente
Rheden ruimte biedt voor deze verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel
mogelijk inwoners en vinden dat presteren beloond mag worden. Wij willen een dynamische, open
gemeente zijn waarin iedereen de ruimte heeft om eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op
zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart te delen. Wij willen
dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar
worden we allemaal beter van. Voor inwoners die zichzelf niet redden, dragen we een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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Streef naar een duurzame en harmonieuze Rhedense samenleving

Wij willen onze gemeentelijke samenleving tegemoet treden met respect en empathisch vermogen.
Dat geldt voor onze inwoners en voor onze omgeving met de Posbank, de uitgebreide heide- en
bosgebieden en de IJssel. De natuur is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen dat in
discussies over natuur en milieu niet het behoud, maar de effecten van de ontwikkeling 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. Deze zijn
onverkort van toepassing op de inwoners van de gemeente Rheden. Centraal staat voor ons vrijheid
van meningsuiting op een respectvolle manier. Maar daarnaast ook aandacht voor een rechtvaardige
oplossing van belangenconflicten. Het handelen op basis van grondrechten en meedoen in onze
lokale bestuurlijke processen zien wij als vanzelfsprekend.
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