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Voorwoord

Verantwoordelijkheid nemen en problemen oplossen hoort bij besturen. Dat heeft 
D66 laten zien toen wij vier jaar geleden de portefeuille grondzaken op ons 
namen. Er is schoon schip gemaakt en wij zijn blij dat we hier onze bijdrage aan 
hebben kunnen leveren.

Met vier raadsleden en een wethouder hebben we daarnaast veel ideeën omgezet 
in daden. Een paar voorbeelden: er staat al bijna een heel nieuw winkelcentrum in 
Orden, groen en cultuurhistorie hadden onze onverminderde aandacht, er komt 
geen overbodig bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid en we staan nog steeds met hart 
en ziel achter de stichting Leergeld die ervoor zorgt dat kinderen uit gezinnen die 
het moeilijk hebben kunnen meedoen met binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Nu is het tijd om vooruit te kijken. Wij hebben vijf speerpunten voor de komende 
jaren. Apeldoorn is wat D66 betreft een financieel gezonde en betrouwbare 
gemeente, een economisch duurzame gemeente, een levendige gemeente, een 
progressieve gemeente en een sociale gemeenschap met goed onderwijs. 

In dit programma leest u over de plannen die hierbij horen en met uw stem zetten 
we ze weer om in daden!
 

Olaf Prinsen
Lijsttrekker D66 Apeldoorn
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De vijf richtingwijzers van D66

In dit verkiezingsprogramma vindt u niet op alle vragen een antwoord. Er zullen misschien 
vraagstukken zijn die in dit programma ten dele, beperkt of zelfs geheel niet aan de orde 
komen. Die zouden een heel boekwerk beslaan én, misschien nog belangrijker, we kunnen niet 
in de toekomst kijken. Daarom wordt bij D66 het handelen mede bepaald door de vijf 
richtingwijzers. 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien wij 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 de 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. We 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 we 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. Wij 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. Wij 
willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van 
natuur en milieu beargumenteerd 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 
rechtstaat, 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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De overheid en de mensen
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• (Bouw)projecten duren vaak vele jaren. Het moet normaal worden dat de 
gemeente met de betreffende buurten overlegt over de voortgang ervan.

• Beslistermijnen zijn maximale termijnen. Uw vergunning moet zo snel mogelijk 
worden behandeld. 

• D66 staat voor een capabel bestuur. De D66 fractie laat de door haar 
voorgedragen wethouder(s) een assessment doen. Ook wil D66 dat de door 
raadfracties voorgedragen kandidaat-wethouders door de Raad worden 
onderworpen aan een openbare motivatieprocedure. 

• D66 wil dat de gemeente haar rol als vertegenwoordiger van de inwoners 
serieus neemt en zich niet verschuilt achter bureaucratische structuren. “Daar 
gaat de gemeente niet over”, kan een formeel juist antwoord zijn, maar helpt 
de inwoner niet verder. De gemeente neemt haar rol als aanspreekpunt onder 
alle omstandigheden serieus.

• Dorps- en wijkraden vertegenwoordigen de inwoners van de dorpen en wijken. 
D66 hecht veel waarde aan de visie van deze raden, tenzij blijkt dat deze visie 
op onvoldoende draagvlak in dorp of wijk kan rekenen. De gemeente neemt 
participatie van wijkraden in beslissingstrajecten serieus. Het college laat in 
raadsvoorstellen zien wat ze met het advies van de dorps- of wijkraad heeft 
gedaan.

Het uitgangspunt van D66 is dat de overheid 
een betrouwbare partner is: transparant en 
overzichtelijk, zij doet wat zij belooft. De 
gemeente deelt samen met de inwoners de 
verantwoordelijkheid om de problemen van 
deze tijd aan te pakken. 

D66 staat voor een daadkrachtig en betrokken 
bestuur. Wij hechten waarde aan de mening 
van de inwoners, vanuit de gedachte dat de 
gemeenteraad, het college en de ambtenaren 
niet alle wijsheid in pacht hebben. 

De komende jaren komen grote veranderingen op ons af. Het Rijk wil zaken als 
Jeugdzorg en de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
dichter bij de burger organiseren en daarmee op gemeentelijk niveau uitvoeren. 
Daardoor zal nog meer dan voorheen een toegankelijke en efficiënt werkende 
overheid van groot belang zijn. Dat betekent voor D66 een blijvende noodzaak 
om open en helder te zijn in de communicatie met inwoners en eerlijke 
verwachtingen te scheppen.

 Nu 

 vooruit 

 D66 



Verkiezingsprogramma D66 Gemeente Apeldoorn 2014- 2018

pagina 6

• Brieven van de gemeente moeten niet in het ‘ambtelijks’, maar in voor 
iedereen te begrijpen Nederlands worden geschreven. Hier zijn al stappen in 
gezet, maar nog steeds komen we volstrekt onleesbare teksten van de 
gemeente tegen.

• Alleen de gemeente kan paspoorten en vergunningen afgeven. D66 vindt 
klantgerichtheid daarom erg belangrijk. We zijn blij dat u inmiddels al veel 
zaken via internet of het telefoonnummer 14055 kunt regelen. Maar ook de 
balies moeten open blijven zodat u altijd door een ambtenaar geholpen kan 
worden. De openingstijden van de gemeenteloketten worden jaarlijks 
aangepast aan de behoefte van de Apeldoorners. Dat moet volgens D66 ook 
op de zaterdagochtend en op doordeweekse avonden kunnen zijn, zodat de 
dienstverlening aansluit op de werktijden van mensen.

• Sommige burgers ondervinden moeite in het gebruik van digitale middelen, 
zoals computers en internet. D66 is daarom van mening dat naast de digitale 
dienstverlening altijd een papieren alternatief beschikbaar moet blijven.

• Als stimulans voor economie en ondernemerschap wil D66 data van de 
gemeente Apeldoorn openbaar beschikbaar stellen voor applicatie- en 
websitebouwers. Te denken valt aan apps voor actuele gegevens over 
wegwerkzaamheden, openbare toiletten en fietsenstallingen. Transparantie, 
innovatie en participatie worden op deze wijze gestimuleerd.

• Door de decentralisaties zal de gemeente steeds meer vertrouwelijke 
informatie in haar databases krijgen. D66 vindt het van groot belang dat 
privacygevoelige gegevens goed beveiligd worden. 

• Het melden van beveiligingslekken mag wat D66 niet bestraft worden. Dit 
draagt bij aan de betrouwbaarheid van de systemen en de privacy van de 
inwoners. 

• D66 staat voor gelijke behandeling. Afkomst, geloof of seksuele geaardheid 
mogen geen rol spelen. Voor de overheid is iedereen gelijk!
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Een nog veiliger Apeldoorn
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• In Apeldoorn zijn er jaarlijks nog steeds 10.000 gevallen van diefstal, geweld 
en vernieling. D66 wil dat de bestrijding van deze criminaliteit prioriteit in het 
veiligheidsbeleid wordt.

• Veiligheid begint bij mensen zelf. Geen rookmelders in huis hebben is niet 
meer van deze tijd. De gemeente stimuleert preventie en brandsignalering, te 
beginnen bij de delen van Apeldoorn die de langste aanrijtijden van de 
brandweer hebben.

• D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van verloedering en onveilige plekken. 
We willen voorkomen dat we een schijnveiligheid creëren door het willekeurig 
ophangen van camera’s. D66 vindt dat er alleen camera’s moeten worden 
opgehangen wanneer de nut en noodzaak daarvan is aangetoond. D66 is 
daarnaast kritisch over de inzet van particulier cameratoezicht. 

• De inzet van preventief fouilleren is een paardenmiddel dat terughoudend 
gebruikt moet worden. 

• De Apeldoornse brandweer, in het bijzonder de post Hoog-Soeren, is erg goed 
in de bestrijding van natuurbranden. Omdat we deze specialisatie willen 
behouden vinden we het van belang dat deze brandweerkazerne open blijft. 

Apeldoorn is een veilige stad. D66 vindt het van 
groot belang om dit zo te houden en verder te 
verbeteren. De gemeente kan slechts indirect 
invloed uitoefenen op de politie. D66 heeft altijd 
gepleit voor zoveel mogelijk agenten op straat 
en zal dat ook blijven doen. Bijzondere 
Opsporings Ambtenaren (BOA) van de 
gemeente vervullen een belangrijke taak als 
toezichthouder in de openbare ruimte. Het is 
belangrijk dat zij goed samenwerken met de 
politie.

De brandweer valt inmiddels onder de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) en niet meer onder de gemeente. D66 let er scherp op dat 
de VNOG geen blanco cheque krijgt. Wat ons betreft moet de overhead van de 
brandweer klein zijn en heeft de bemanning van de wagens prioriteit. Wij vinden 
ook dat er meer aandacht moet gaan naar preventie en brandsignalering.
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• Vanaf 2014 mag er alleen nog drank aan 18-plussers verkocht worden. D66 
wil dat er bij de handhaving prioriteit gegeven wordt aan het bestrijden van 
alcoholgebruik door kinderen jonger dan 16 jaar. Hoe jonger, hoe schadelijker 
het gebruik. 

• D66 is voorstander van een realistisch softdrugsbeleid en wil tegelijkertijd 
overlast zoveel mogelijk voorkomen. We spreken hier altijd eerst de 
coffeeshophouders op aan. Om overlast en criminaliteit tegen te gaan pleiten 
wij lokaal voor regulering van de wietteelt. Ook stelt D66 zich positief op 
tegenover het hanteren van een keurmerk voor coffeeshops.

• Gediscrimineerd worden is verschrikkelijk. D66 zal altijd en overal 
discriminatie blijven bestrijden.
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De economie van Apeldoorn
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• In de afgelopen periode heeft de gemeente veel aandacht geschonken aan de 
grote winkelontwikkeling op de Voorwaarts. Als het aan D66 ligt staan de 
komende vier jaar in het teken van de Binnenstad. Daarbij willen we vooral 
de plannen van de ondernemers zelf steunen. Niet een overheid die 
domineert, maar een overheid die faciliteert.

• Nieuwe initiatieven beoordelen wij per geval. Niet een strak kader waardoor 
niets mogelijk is, maar pragmatisch kijken of Apeldoorn en de Apeldoorners 
baat hebben bij een ontwikkeling. Orden is daar een goed voorbeeld van. Het 
heeft een nieuw winkelcentrum en dat is erg belangrijk voor de toekomst van 
de wijk. 

• D66 is voor het loslaten van de koopzondagregeling. Het is aan de 
ondernemers zelf of zij wel of niet open willen zijn op zondag. 

Economisch beleid gaat wat betreft D66 
Apeldoorn uit van wat wél kan in plaats van wat 
niet mag. Openingstijden in plaats van 
sluitingstijden. Ook op zondag. Daarnaast vindt 
D66 dat het beleid van de gemeente moet zijn 
om nieuwe bedrijvigheid binnen te halen, maar 
ook om bestaande bedrijven te behouden voor 
de werkgelegenheid. Grond voor nieuwe 
bedrijventerreinen in overvloed, maar laten we 
er ook voor zorgen dat de bestaande terreinen 
er goed uit blijven zien. 

En laten we van Apeldoorn nog meer een stagestad maken, door oog te hebben 
voor de opleidingen die de studentensteden om ons heen bieden. Het 
belangrijkste is dat we zelf weer enthousiast worden over Apeldoorn. We hebben 
zware tijden achter de rug én in het vooruitzicht. Apeldoorn is en blijft een 
prachtige stad met heel veel banen.
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• Ondernemers willen meer kunnen organiseren, met gezamenlijk geld. Dat 
zorgt voor een levendige (binnen)stad. D66 is in beginsel voorstander van 
een ondernemersfonds.

• Apeldoornse bedrijven voortrekken bij aanbestedingen kan niet, maar wat 
D66 betreft worden zij wel actief geïnformeerd over lopende 
aanbestedingstrajecten en inkoopbeleid. 

• De toeristische sector is van groot belang voor Apeldoorn. D66 ziet graag dat 
de gemeente nauw optrekt met Juliana Toren, Paleis het Loo, Apenheul en 
alle andere recreatieondernemers om met elkaar het toerisme op de kaart te 
zetten. 

• D66 is enthousiast over de aanleg van glasvezel en zorgt ervoor dat de 
gemeente geen onnodige belemmeringen opwerpt.
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Starten en wonen in Apeldoorn
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• D66 Apeldoorn wil starters kansen bieden. Er zijn meer dan genoeg plannen 
en voorbeelden van energiezuinige en betaalbare nieuwbouwwoningen. De 
ontwikkelaars van die plannen heten we van harte welkom in Apeldoorn!

• De bestaande sociale huurwoningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid 
van de stad. Maar de wachtlijsten zijn nog steeds te lang. De corporaties zijn 
aan zet, maar de gemeente heeft een belangrijke ondersteunende rol.

• De gemeente zorgt voor één aanspreekpunt met kennis van zaken die 
eigenaren begeleidt als zij de bestemming van hun pand willen wijzigen. 
Bijvoorbeeld: niet alleen wonen boven, maar ook in winkels. Zo gaan we de 
leegstand tegen. 

• Ook Apeldoorn kampt met leegstand van kantoorgebouwen en winkelpanden. 
D66 gelooft dat een deel van de oplossing bij de markt ligt. Nu al zie je dat op 
sommige plekken de leegstand afneemt omdat eigenaren lagere huren 
vragen. Een ander deel van de oplossing ligt bij de gemeente: D66 Apeldoorn 
wil dat de gemeente bestemmingsplanwijzigingen van winkels of kantoren 
naar wonen gemakkelijker maakt. 

• Het verduurzamen van woningen is een investering in de toekomst. De 
gemeente zorgt dat er geen belemmeringen zijn. 

Dat er in Apeldoorn ruim 156.000 mensen 
wonen is niet voor niets. We wonen in een 
prachtige gemeente. Voldoende voorzieningen, 
ruim van opzet en veel groen. D66 staat voor 
het behoud van de Apeldoornse identiteit, door 
aandacht te hebben voor die dingen die zo 
vanzelfsprekend lijken voor Apeldoorn.

De woningmarkt zit in zwaar weer, ook in 
Apeldoorn. Onze Tweede Kamerfractie verricht 
goed werk om vooruit te komen en ook lokaal 

dragen wij oplossingen aan. De komende jaren zal de bouw niet vanzelf gaan en 
we moeten eerlijk zijn: de gemeente bouwt geen woningen. Wel schept de 
gemeente de randvoorwaarden. D66 wil het daarom zo gemakkelijk mogelijk 
maken om te gaan bouwen of bestemmingen te veranderen om zo leegstand 
tegen te gaan.
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Onze ruimtelijke ordening
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• Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl is anders. Niet langer een overheid die tot 
op de goothoogte voorschrijft hoe een nieuwe wijk eruit moet zien, maar een 
overheid die zich bezig houdt met haar kerntaak: het bewaken van de lange 
termijn.

• Bestemmingsplannen worden vrijer. Wanneer iemand aan huis wil gaan 
werken, of een andere bestemming aan zijn pand wil geven dan het nu heeft, 
wat betekent: niet uitgaan van onmogelijkheden, maar kijken naar wat wél 
kan.

• De gemeente maakt in alle bestemmingsplanwijzigingen ruimte om lokaal 
kleinschalige duurzame energieproductie mogelijk te maken.

• D66 wil geen verdichting in de plannen voor onze nieuwbouw. Apeldoorn is 
juist groen, ook in de wijken. Bovendien hebben we grond over, dus laten we 
ruimte toevoegen aan de plannen! Niet alleen geven de mensen die er nu al 
wonen aan dit als prettig te ervaren, het zorgt er ook voor dat grond beter 
verkoopt.

Als er in de afgelopen jaren iets is veranderd, 
dan is het wel de gedachte die Apeldoorn
had over ruimtelijke ordening. Er is realisme 
gebracht in onze ambities. Geen
bedrijventerrein in Apeldoorn-Zuid. D66 heeft 
altijd bepleit dat dit overbodig is. Daarnaast 
worden er veel minder woningen gebouwd: in 
de komende dertig jaar geen 14.000, maar 
slechts de helft. Omdat de markt nog altijd niet 
gemakkelijk is wordt zelfs dat al een hele 
opgave. 

Apeldoorn is een fantastische plaats om te wonen. Niet voor niets zijn wij de 
twaalfde grootste gemeente van Nederland. En die fantastische woonplaats 
moeten we blijven. De groene wiggen zijn de longen van de stad. De 
evenwichtige opbouw van onze wijken maakt wonen aantrekkelijk. Onze dorpen 
hebben allemaal hun bijzondere kenmerken die we voor de toekomst moeten 
bewaren. Kortom: voor die unieke onderdelen van Apeldoorn mag meer 
aandacht komen. 
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• Net buiten Apeldoorn liggen de groene uitloopgebieden van de wijken. In 
bijvoorbeeld de Weteringsbroek zien we hoe belangrijk de boeren zijn om 
deze gebieden recreatieve waarde te geven. 

• De geschiedenis verdient het om bewaard en bewaakt te worden. Waar we 
zoveel mogelijk proberen vrijheid te geven bij nieuwbouw, willen we meer 
aandacht voor ons cultureel erfgoed. Te vaak is in onze stad puur uit 
economisch gewin de slopershamer gevallen, zonder stil te staan bij de 
historische waarde. D66 heeft met succes geijverd voor behoud van 
beeldbepalende panden buiten de al beschermde gebieden.
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Het verkeer in Apeldoorn

Wat D66 betreft gaat verkeer niet alleen over de 
auto. Het gaat over alle mogelijke manieren 
waarop mensen van A naar B gaan. In en om 
Apeldoorn liggen prachtige wandelpaden. We 
hebben fietsroutes waar veel steden jaloers op 
zijn. Het plan waarmee we de achterstand in het 
onderhoud van onze wegen wegwerken is 
aangenomen. Het openbaar vervoer is voor het 
overgrote deel op orde, zowel per bus als per 
spoor.

Maar natuurlijk zijn er ook kanttekeningen te 
plaatsen. Ook voor mensen met een beperking 

zullen onze wandelpaden geschikt moeten zijn. Bij het uitwerken van plannen voor 
herinrichting wordt nog te vaak primair uitgegaan van de auto, terwijl de fiets ook wel 
eens centraal mag staan.
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• D66 wil dat er over tien jaar geen achterstallig onderhoud meer aan de 
Apeldoornse wegen is. Veiligheid staat voorop, hier trekken we geld voor uit. 
Zo zorgen we dat er geen onbetaalde rekening wordt doorgeschoven naar de 
toekomst. 

• Het blijft een wens om de spoorwegovergangen op de Laan van Osseveld en 
de Laan van Spitsbergen te ondertunnelen.

• D66 is voorstander van de vestiging van een treinhalte in de wijk Orden, 
gelegen op de lijn Apeldoorn-Amersfoort ter hoogte van de laan van 
Spitsbergen.

• Goede fietspaden zijn net zo belangrijk als wegen en maken evenzeer deel 
uit van de verbeteropgave. Hetzelfde geldt voor het sneeuw- en ijsvrij 
houden van fietspaden en aandacht voor fietspaden in nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen.

• Fietspaden uitvoeren in beton is een gebruiksvriendelijke en op de lange 
termijn een financieel aantrekkelijke optie. Wij proberen hier bij vervanging 
voor de hoofdfietspaden geld voor te vinden.

• Niet heel Apeldoorn moet een 30 km/u-zone worden, maar de bestaande 30 
km/u-zones in de woonwijken moeten beter gehandhaafd worden. Niet alleen 
door controles, maar ook door middel van de inrichting van de weg. Zo 
kunnen kinderen veilig spelen in de wijk.
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• D66 is in beginsel tegen het invoeren van milieuzones in de binnenstad. We 
willen hetzelfde doel op een positieve manier bereiken door bijvoorbeeld 
parkeerplekken voor elektrische voertuigen te reserveren, het plaatsen van 
laadpalen te ondersteunen en de gratis fietsenstallingen te behouden.

• Het openbaar vervoer is geen taak van de gemeente. Voor de Apeldoorners 
kunnen nieuwe reisschema’s echter zorgen voor problemen. D66 legt zich 
daar niet bij neer. De gemeente nodigt zichzelf uit bij de vervoersbedrijven en 
provincie en staat voor de belangen van Apeldoorners.

• Parkeerproblemen in de wijk worden in samenspraak met de bewoners 
opgelost.

• Apeldoorn heeft inmiddels een goede gratis fietsenstalling bij het station, een 
van onze visitekaartjes. D66 vindt het belangrijk dat dergelijke 
fietsenstallingen goed worden onderhouden en zwerffietsen regelmatig 
worden verwijderd.

• D66 wil het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren door middel van 
het plaatsen van fietsenstallingen en/ of klemmen bij bushaltes.

• De gemeente start een meldpunt ‘Zinloos Rood’ waar inwoners kunnen 
aangeven welke verkeerslichten op welke tijden als zinloos worden ervaren en 
past de regelingen aan om meer ruimte te geven aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de weggebruikers.

 Nu 

 vooruit 

 D66 



Groen, duurzaamheid en milieu
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• In ons eigen stadspark, Natuurpark Berg en Bos, wordt mogelijk gemaakt dat 
schoolkinderen met educatieve instrumenten en spelenderwijs leren wat 
natuur, duurzaamheid en milieu inhoudt. 

• Speelplaatsen worden weer aangelegd zoals speelplaatsen bedoeld zijn: een 
mogelijkheid om fantasievol te spelen. Om in een boom te klimmen, in 
modder te scheppen en bootjes te laten varen. 

• D66 vindt dat braakliggende terreinen beter ingezet kunnen worden. De 
gemeente helpt mee om ze (tijdelijk) te kunnen gebruiken als speelterrein, 
stadslandbouw of natuur. Zo vergroten we de belevingswaarde van onze 
omgeving. 

• In de buitengebieden zijn we zuinig op de natuur. Bebouwing vindt zoveel 
mogelijk plaats aansluitend aan bestaande bebouwing. Natuurgebieden 
worden waar mogelijk uitgebreid. 

• Bij natuur hoort water. We onderkennen de klimaatverandering en houden er 
rekening mee. We koppelen regenwater doelmatig af van het riool en blijven 
inzetten op opvangruimte voor regenwater. Hier gebruiken we vijvers en 
beken voor. Niet alleen de goedkoopste maar zeker de mooiste oplossing. De 
Grift is daar een goed voorbeeld van. 

• Een aantrekkelijke binnenstad is een groene binnenstad. Wat D66 betreft 
moet dat stukken beter. 

D66 vindt dat Apeldoorn groen moet blijven. 
Niet alleen omdat het ons visitekaartje is, maar 
ook omdat het gezond is. Bomen en planten 
filteren stof uit de lucht en zorgen voor CO2 
reductie. We slaan dus twee vliegen in één 
klap. De gemeente zorgt voor evenwichtig 
gebruik van de groene omgeving als basis voor 
een gezonde en economisch vitale gemeente.

We besteden zorg aan groen. In de parken, 
langs de wegen en straten, overal waar het 
voorkomt. Waar het nog niet is, bekijken we of 

we het voor kortere of langere termijn kunnen aanleggen. Groen in het centrum 
maakt de binnenstad aantrekkelijker, niet alleen voor de inwoners maar ook voor 
toeristen. Tegelijkertijd zorgt groen voor een rijk en gevarieerd planten- en 
dierenleven. Natuur in de stad en duurzaamheid, dat spreekt D66 aan.

 Nu 

 vooruit 

 D66 
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• De gemeente schept randvoorwaarden om energiezuinige projecten mogelijk 
te maken. 

• De gemeente Apeldoorn plaatst zonnecellen op de daken van haar gebouwen 
om zelf ook duurzame energie op te wekken. De gemeente stimuleert dat 
scholen, zorginstellingen en woningcorporaties actief aan de gang gaan om 
geschikte daken te voorzien van zonnecellen.

• Het milieu, daar zijn wij met zijn allen verantwoordelijk voor. Dat gaat van 
zwerfafval tot een zo slim mogelijke oplossing voor onze afvalinzameling. De 
afgelopen jaren is sterk ingezet om het gemakkelijker te maken om 
gescheiden stromen in te zamelen. 

• Wij vinden dat we het niet meer moeten hebben over afval, maar over 
grondstoffen. Kunststof kan tegenwoordig thuis worden opgehaald. Op naar 
een duurzame samenleving!

 Nu 

 vooruit 

 D66 



Dierenwelzijn in Apeldoorn

Dieren horen erbij, niet alleen vanwege hun 
nut, maar ook vanwege het gezelschap en als 
onderdeel van educatieve vorming. Naast de 
juridische verantwoordelijkheid hebben 
gemeenten in de visie van D66 dan ook een 
morele plicht jegens dieren.

De afgelopen jaren heeft D66 de wethouder 
dierenwelzijn geleverd. En hoewel er maar 
weinig is waarmee de gemeente zich op het 
gebied van dierenwelzijn mag bemoeien, is er 
toch veel gedaan. Zo is er beter overleg met 

handhavers die op mogen treden tegen dierenleed. Hoewel we geen 
vergunningen mogen weigeren voor evenementen waar dieren gebruikt worden 
gaan we het gesprek over dierenwelzijn aan met de organisator van het 
evenement.
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• Mensen houden allerlei soorten dieren. Omdat zij afleiding geven, omdat zij 
zorg vragen en ons leven verrijken. Er zijn in het wild levende dieren en 
dieren in de landbouw. Tegenover al deze dieren hebben wij met elkaar een 
zorgplicht.

• We verstoren daarom niet het broedseizoen, baggeren geen sloten uit en 
kappen geen bomen tussen 1 maart en 1 juli. De gemeente wacht tot 1 maart 
met het snoeien van lage struiken om diersoorten die op de grond leven niet 
in hun winterslaap te storen.

• Alleen circussen die geen gebruik maken van in het wild levende dieren 
worden uitgenodigd binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn.

• Boeren die biologisch en/of diervriendelijk boeren hebben bij D66 een streepje 
voor. De gemeente koopt zelf zoveel mogelijk lokaal in voor haar 
bedrijfsrestaurant en catering.

• Wanneer de gemeente meer mogelijkheden krijgt om op te komen voor 
belangen van dieren dan grijpt zij die aan.

 Nu 

 vooruit 

 D66 



Sporten in en om Apeldoorn
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• Actief zijn in groepsverband zorgt voor sociale contacten, maar ook om 
gezondheidsredenen is het goed dat mensen tot op hoge leeftijd bewegen.

• Overgewicht is een snel groeiend probleem, vooral bij kinderen. D66 is er 
daarom voorstander van dat Apeldoorn zich aansluit bij het JOGG (Jongeren 
Op Gezond Gewicht). Dit is een organisatie die zich inzet voor een gezonde 
omgeving en een gezonde jeugd. 

• Voor kinderen van ouders die het sporten niet kunnen betalen is de functie 
van Stichting Leergeld niet meer weg te denken. Deze stichting maakt het 
mogelijk dat kinderen toch kunnen meedoen. D66 vindt daarom dat de 
gemeente de taak van Stichting Leergeld financieel moet blijven 
ondersteunen.

• Wij hebben het in Apeldoorn goed getroffen met een diversiteit aan 
sportverenigingen. Er zijn echter ook volwassenen en kinderen die 
zelfstandig willen sporten en recreëren. Met hen houden we rekening bij de 
aanleg en het onderhoud van de buitenruimte, zodat hardlopen, skaten, 
wandelen en fietsen niet onnodig belemmerd wordt. 

• Sportverenigingen opereren zelfstandig en doen waar ze goed in zijn: het 
organiseren van sport. Door samenwerking verbeteren ze de Apeldoornse 
(amateur)sport. D66 stimuleert deze samenwerking.

• Met het Omnisportcentrum heeft Apeldoorn een grandioze voorziening. Voor 
Apeldoorn als atletiekstad, het volleybal en niet te vergeten het 
baanwielrennen. Er zijn al vele internationale toernooien gehouden waar we 
als stad nog niet genoeg economisch profijt van hebben gehad. Dat moeten 
we beter aanpakken. 

• Natuurlijk staat het gemeentebestuur sportorganisatoren bij als ze grote 
evenementen naar Apeldoorn willen halen, maar subsidie geven we alleen 
als het echt niet anders kan.

• De Midwintermarathon is onze eigen Dam tot Damloop. D66 is er trots op 
dat dit evenement in Apeldoorn wordt gehouden. Apeldoorn profileert zich 
hiermee terecht als atletiekstad.

D66 is een partij van beweging, niet van 
stilzitten. Bewegen is gezond, daarover is 
iedereen het eens. Sport draagt sterk bij aan 
een goede gezondheid voor alle leeftijden. Het 
is belangrijk dat er sportverenigingen zijn die 
naast volwassenen ook kinderen als lid 
hebben. Jong geleerd is oud gedaan. D66 
vindt het van cruciaal belang dat iedereen 
mee kan doen. 

 Nu 

 vooruit 

 D66 



Kunst en cultuur in Apeldoorn
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• De laatste jaren is er veel gebeurd in cultureel Apeldoorn. Aan de ene kant is 
er bezuinigd, aan de andere kant hebben de culturele instellingen de opdracht 
opgepakt om samen het cultuurkwartier op te zetten. De komende jaren 
moeten we hier nog meer op inzetten. Maak het cultuurplein tussen CODA, 
ACEC, Markant en Gigant bijvoorbeeld tot de plek waar het culturele seizoen 
wordt geopend. Iets weten over cultuur in Apeldoorn? Het cultuurkwartier is 
het startpunt.

• Orpheus is een top-5 theater in Nederland. Het is een prachtige locatie, niet 
alleen voor kunst en cultuur, maar ook voor congressen. De directie is een 
nieuwe weg ingeslagen waarbij ondernemerschap een grote rol speelt. Dit 
alles ten dienste van het culturele programma. Wat D66 betreft krijgt Orpheus 
de ruimte om verdere stappen te nemen en blijven we ons theater steunen.

• Laten we ook vooral de kleinere kunst en cultuur niet vergeten. Bijvoorbeeld 
de vele Apeldoornse koren van hoog niveau of het Cultureel Café, dat op 
zichzelf al cultuurhistorie is. De komende jaren doen we er meer aan om dat 
beter over het voetlicht te brengen. Het Cultuurkwartier speelt daarin een 
belangrijke rol.

Volgens D66 zijn kunst en cultuur een 
belangrijk middel tot zelfontplooiing en een 
levensader van de stad. We hebben Gigant, 
Markant, CODA, ACEC en Orpheus, maar ook 
de kleinere instellingen en gezelschappen, die 
van onschatbare waarde voor onze 
samenleving zijn. Helaas geldt dat 
onschatbare ook letterlijk. Het is niet in cijfers 
uit te drukken hoeveel kunst en cultuur ons 
oplevert. 

Gelukkig blijkt uit vele onderzoeken wel dat 
een bruisender cultureel leven een stad 

aantrekkelijker maakt. D66 staat dan ook voor kunst en cultuur in Apeldoorn. 
Niet voor niets heeft onze wethouder deze portefeuille de afgelopen jaren onder 
zijn hoede gehad. 

 Nu 

 vooruit 

 D66 
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• Ook een evenement vinden we cultuur. Het Drakenbootfestival is inmiddels 
een begrip, Roots in the Woods past helemaal in het karakter van Apeldoorn 
en met Dancetour spreken we weer een heel ander publiek aan. Naast soms 
noodzakelijke financiële steun moet de gemeente altijd meedenken met 
organisatoren op het gebied van vergunningverlening.

• D66 weegt steeds de schaarse subsidiemiddelen af en daagt culturele 
instellingen uit om zoveel mogelijk andere bronnen van inkomsten aan te 
boren. 

• Gelukkig is de belangstelling voor de Apeldoornse cultuurhistorie springlevend, 
getuige de vele verenigingen en vrijwilligers die zich hiermee bezighouden. De 
gemeente ondersteunt de samenwerking van partijen in het Erfgoedplatform 
en als het aan D66 ligt blijft dat zo. Op die manier koesteren we onze 
geschiedenis en de mensen die deze verhalen vertellen.

• In de openlucht is naast de monumenten nog iets prachtigs te vinden, 
namelijk de prachtige collectie kunst in de openbare ruimte. We moeten deze 
collectie koesteren. Apeldoorn creëert ruimte voor Apeldoornse kunstenaars 
om kunst in de buitenruimte in bruikleen te exposeren. Wanneer Apeldoorn 
weer in een ruimer financieel jasje zit kan er wat D66 betreft weer nieuwe 
kunst worden aangekocht.

 Nu 

 vooruit 

 D66 



Onderwijs in Apeldoorn
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• D66 vindt dat de schotten tussen onderwijs en jeugdzorg moeten worden 
verwijderd. Onderwijs én zorg voor het kind staan daarbij centraal. Om dat 
daadwerkelijk vorm te kunnen geven vindt D66 dat onderwijs en jeugdzorg bij 
één wethouder moeten worden ondergebracht. 

• Er moet op alle basisscholen in Apeldoorn naar gestreefd worden dat geen 
enkel kind van school af gaat voordat het kan lezen, rekenen en schrijven. 
Dat betekent goede begeleiding en ouders van spijbelaars bezoeken. De 
handhaving van de Leerplichtwet is van het grootste belang.

• Er wordt intensief ingezet op het terugbrengen van het aantal vroegtijdig 
schoolverlaters. Een betere investering dan een diploma is er niet. Er zijn 
echter ook jongeren met leerproblemen. Voor hen zoeken we een passende 
oplossing.

• D66 is voorstander van levensbeschouwelijk onderwijs in het openbaar 
onderwijs om begrip te kweken voor verschillen in godsdienst, cultuur en 
opvattingen.

Goed onderwijs is de basis voor een 
samenleving waarin iedereen tot zijn recht 
komt en is nodig voor een sterke economie. 
D66 is een partij die een leven lang leren 
voorstaat. Aan de ene kant als mogelijkheid 
om actief deel uit te blijven maken van de 
maatschappij, aan de andere kant omdat het 
mensen helpt bij het ontwikkelen van hun 
talenten. Iedereen moet de kans krijgen om 
het beste uit zichzelf te halen. 

Een kind gaat naar school en groeit gelukkig 
en gezond op. Dat is in de meeste gevallen vanzelfsprekend. Waar dat niet 
helemaal lukt gaan onderwijs en de zorg voor jeugd hand in hand. Immers, een 
kind brengt een groot deel van zijn leven door op school. Daar wordt van dag 
tot dag gemonitord of het goed gaat met een kind of niet.

 Nu 

 vooruit 

 D66 
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• Uiteraard willen we nog steeds meer (hoger-)onderwijsvoorzieningen in onze 
stad. Maar laten we niet vergeten waar we goed in zijn: onze MBO’s en vele 
bedrijven. De gemeente heeft net als bedrijven en instellingen een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om opleidingsplaatsen van elk niveau 
aan te bieden. Apeldoorn = stagestad! De gemeente richt zich de komende 
vier jaar op het uitventen van deze kwaliteiten. De wethouder Economische 
Zaken is onze ambassadeur. 

• D66 wil volledige openheid over de prestaties van scholen. Zo voelen de 
minder goede scholen druk om te verbeteren. 

• Extra activiteiten van scholen voor kinderen met een achterstand worden 
aangemoedigd. Dit geldt ook voor kinderen die excelleren. 

• Het bestuur van het openbaar lager onderwijs wisselt met ingang van 2013 op 
initiatief van D66 ieder jaar van gedachten met de gemeenteraad over het 
gevoerde beleid. Het zou mooi zijn als het voortgezet en bijzonder onderwijs 
zich daarbij aansluiten! 

• Het binnenklimaat op scholen vinden wij nog steeds een punt van zorg. Een 
ruimte waar dagelijks urenlang kinderen met elkaar verblijven, moet een 
goed geventileerde, gezonde omgeving zijn. Uit recent onderzoek is gebleken 
dat de gezondheid van kinderen eronder lijdt als het binnenklimaat niet in 
orde is. Daar lijden ook de schoolprestaties onder.

• D66 vindt het belangrijk dat scholen een voorbeeldfunctie vervullen. Zij 
kunnen dit doen door hun gebouwen duurzaam in te richten.

• De bibliotheek is een basisvoorziening.

 Nu 

 vooruit 

 D66 



Jeugdzorg in Apeldoorn
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• Elk kind heeft recht op een veilige omgeving. In de eerste plaats zijn ouders 
daarvoor verantwoordelijk. Veel ouders hebben daar geen hulp bij nodig of 
redden het met adviezen van het consultatiebureau, de school of de huisarts.

• Het huidige consultatiebureau moet worden omgezet naar een 
aaneengesloten consultatie (er is nu een knip op 4-jarige leeftijd) met 
toezicht op de gezondheid van het kind van 0-16 jaar. Daarbij is preventie en 
signalering belangrijk.

• Kunnen ouders de problematiek niet oplossen met hulp uit de naaste 
omgeving? Dan komt de overheid pas om de hoek kijken. Daarbij worden 
ouders in hun waarde gelaten en wordt getracht hen de regie zoveel mogelijk 
te laten behouden. 

• Elk kind krijgt in zo’n situatie een casemanager die toezicht houdt op de 
situatie en de problematiek van het kind. 

• Dit zijn deskundige, professionele hulpverleners die doorzettingsmacht 
hebben. Het opbouwen van een goede relatie en vertrouwensband met kind 
en ouders is een eerste vereiste voor adequate jeugdzorg.

• De jeugdzorg functioneert in alle disciplines transparant, kostenbewust en legt 
verantwoording af over het bereikte resultaat. 

• Het belang van het kind blijft te allen tijde centraal staan. Gewaakt wordt voor 
het wegvallen van expertise door bureaucratische en financiële gevechten om 
belangenbehartiging. 

Kinderen er weer bovenop helpen is vanaf 2015 
de taak van de gemeente. Op dit moment is nog 
niet alles uitgekristalliseerd en zijn gevolgen van 
ingezet of in te zetten beleid nog niet bekend. 
Wel zijn er voor D66 een aantal ijkpunten. 

 Nu 

 vooruit 

 D66 
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• Komt een kind of gezin in een situatie terecht waarbij sprake is van niet-
medische hulp, dan wordt onder alle omstandigheden de privacy van het kind 
en het gezin gewaarborgd. Ook om de vertrouwensband tussen kind, gezin en 
hulpverlener niet te schaden.

• De huisarts blijft degene die kan doorverwijzen naar de discipline die hij 
noodzakelijk acht voor de (geestelijke) gezondheid van het kind.

• Het JIP (Jongeren Informatie Punt) blijft bestaan. Een jongere heeft soms 
baat bij praktische en soms bij wat ingewikkelder hulp, maar altijd 
laagdrempelig.

 Nu 

 vooruit 

 D66 



Zorg en welzijn in Apeldoorn
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• Het domein van zorg en welzijn is erg in beweging en er gaat de komende 
jaren nog meer veranderen. Niet voor niets. Ons zorgsysteem dreigt zonder 
aanpassingen onbetaalbaar te worden. Steeds meer taken worden van het 
Rijk naar de gemeente overgeheveld. D66 gaat bij die nieuwe taken uit van 
gevraagde zorg en niet van zorg die wordt opgedrongen.

• Aan het nieuwe zorgbeleid van de gemeente moet een betrouwbare en 
transparante financiële verantwoording ten grondslag liggen. D66 staat 
ervoor dat in beginsel wordt gewerkt binnen het overgedragen taakstellend 
budget.

• Is hulp uit de omgeving niet toereikend, dan zorgen we dat mensen 
anderszins in staat worden gesteld om zo lang mogelijk regisseur van hun 
eigen leven te blijven. Vooral voor chronisch zieken en gehandicapten is dit 
van groot belang. 

Goede zorg betekent welzijn. D66 vindt dat 
zorgaanbieders mensen alleen moeten 
ondersteunen als zij om zorg vragen en die 
daadwerkelijk nodig hebben. Dat klinkt 
logisch, maar dat vindt niet iedere partij. 
Sommigen vinden dat iedereen binnen de 
radar van de zorg moet blijven. D66 vindt dat 
een onnodige schending van de privacy en het 
maakt zorg ook onnodig duur. De beste zorg is 
het voorkomen van zorg. D66 zet daarom in 
op preventie en bewustwording.

Gelukkig blijven mensen steeds langer fit en treden echte 
gezondheidsproblemen meestal pas op latere leeftijd op. Zelfs dan zijn de 
meesten in staat, soms met wat hulp vanuit hun omgeving, hun eigen leven te 
leiden. D66 gaat uit van de kracht van mensen. Wij vinden dat mensen in 
eerste instantie op de ondersteuning van hun sociale netwerk moeten en 
mogen vertrouwen. Pas als de omgeving het niet aankan, komt de overheid in 
zicht die zorg op niveau levert. Mensen die niet zelfredzaam zijn, moeten altijd 
kunnen rekenen op de overheid.

 Nu 

 vooruit 

 D66 
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• D66 ziet het persoonsgebonden budget (PGB) als een volwaardig alternatief 
naast de door de gemeente ingekochte zorg-in-natura. De zorgvrager moet 
zelf tussen PGB en zorg-in-natura kunnen kiezen.

• Beleid wordt gemaakt in samenspraak met vrijwilligers, cliëntenorganisaties 
en mantelzorgers en niet alleen met instellingen.

• De gemeente werkt efficiënt en eist dit ook van de organisaties waar zij mee 
werkt. Overbodige overlegstructuren worden vermeden en men is 
voortdurend bedacht op nut en noodzaak van beleid. Periodiek wordt 
geëvalueerd of de gekozen werkwijze binnen de nieuwe vorm van zorg 
voldoet aan de kwaliteitsverwachtingen of moet worden bijgesteld. 

• Zorg wordt zoveel mogelijk dicht bij mensen georganiseerd. Laagdrempelig en 
overzichtelijk.

 Nu 

 vooruit 

 D66 



Werk en inkomen in Apeldoorn
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• D66 wil dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij. Dit 
betekent dat de gemeente met opleidingscentra samenwerkt om omscholing 
mogelijk te maken en dat uitkeringsgerechtigden (vrijwilligers)werk dat 
relevant is voor hun werkervaring en achtergrond doen, dit met behoud van 
uitkering.

• Bij de sprong van uitkering naar werk ontstaat soms een armoedeval. 
Wanneer je gaat werken verlies je het recht op een aantal voordelen uit 
minimaregelingen. D66 vindt dat werk moet lonen en wil daarom voorkomen 
dat deze voordelen direct wegvallen.

• Decentralisatie is de landelijke trend op sociaal terrein. Dit moet kansen 
bieden voor het verlagen van de kosten. D66 stelt daarbij de mens en 
kwaliteit van leven centraal. 

• Met de invoering van de Participatiewet worden waarschijnlijk de WWB (Wet 
werk en bijstand), WSW (Wet sociale werkvoorziening) en een deel van de 
Wajong samengevoegd. D66 vindt het belangrijk dat mensen die echt niet 
kunnen werken niet in de steek worden gelaten. Er moet voor iedereen een 
sociaal vangnet blijven en dat is meer dan geld alleen. 

Het stimuleren van werkgelegenheid in 
Apeldoorn is essentieel voor D66. Door de 
Participatiewet verandert de rol van de 
gemeente aanzienlijk, al is de uiteindelijke 
vorm nog niet duidelijk. De gevolgen van de 
kredietcrisis zijn nog steeds terug te vinden op 
de arbeidsmarkt. D66 zet zich in om de 
werkgelegenheid te behouden en indien 
mogelijk uit te breiden. Dit doen wij door een 
ondernemersvriendelijk vestigingsklimaat te 
creëren. We zijn trots op onze ondernemingen, 
zowel in de non- als profitsector. 

D66 streeft ernaar om de invulling van het armoedebeleid te verschuiven van 
inkomensondersteuning naar het activeren van mensen. Het hebben van een 
baan is het beste middel tegen armoede en om dit te bereiken is begeleiding 
naar werk of het volgen van een opleiding onontbeerlijk.

 Nu 

 vooruit 

 D66 
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• D66 is voor tegemoetkoming aan kinderen van wie de ouders de contributie 
voor sport en cultuur niet zelf kunnen betalen, via bijvoorbeeld Stichting 
Leergeld. 

• Een deel van de bijstandsgerechtigden heeft nu geen arbeidsverplichting of 
voelt geen drang om aan het werk te gaan. D66 is voorstander van het 
vragen van een tegenprestatie (voor zover mogelijk) van alle ontvangers van 
bijstand. Het doel moet uitstroming naar werk zijn. D66 vindt dat de 
gemeente streng moet handhaven. De gemeente gaat actief op zoek naar 
plekken voor een zinvolle inzet van deze mensen in bijvoorbeeld het 
onderwijs, de zorg en de cultuursector.

• De gemeente is verplicht om een actief schuldhulpverleningsbeleid te voeren. 
De ervaring leert dat het bij schulden vaak van kwaad tot erger gaat. D66 
vindt dat snel ingrijpen goed is voor de schuldenaar maar ook voor de 
maatschappij. 

• We zijn voorstander van laagdrempelig financieel advies door de gemeente, 
bijvoorbeeld in de vorm van cursussen ‘omgaan met geld’. Zo willen we 
voorkomen dat mensen in de financiële problemen raken.
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• De afgelopen jaren is er veel bezuinigd. Als er opnieuw bezuinigd moet 
worden kijken we eerst opnieuw naar onszelf in het stadhuis en daarna pas 
naar buiten. 

• Afgelopen vier jaar heeft Apeldoorn meer aandacht besteed aan de 
samenwerking met Provincie, Rijk en Europa. In de toekomst worden deze 
cofinancieringen alleen maar belangrijker voor onze gemeente. D66 houdt 
vast aan het investeren in deze lobby.

• Pas als verder bezuinigen ten koste gaat van essentiële voorzieningen 
verhogen we de OZB. En daar staan we dan ook voor. D66 spant zich in om de 
riool- en afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden, zodat het bedrag dat 
u jaarlijks aan de gemeente overmaakt niet of minimaal stijgt.

• De toeristische sector is een van Apeldoorns grootste werkgevers. Ons 
ideaalbeeld is dat de opbrengsten van de toeristenbelasting alleen besteed 
worden aan versterking van deze branche. 

• Apeldoorn kan onmogelijk alle wijsheid in pacht hebben. Het is dus slim om te 
leren van andere gemeenten. Wat doen zij goed? Wat ons betreft wordt dit 
benchmarking een standaard onderdeel bij de vorming van nieuw beleid.

• De gemeente krijgt er door de decentralisaties veel werk bij, maar minder 
geld. Ons financiële uitgangspunt is dat we er geen ‘eigen geld’ bij doen.

• Leveranciers krijgen hun facturen zo snel mogelijk betaald door de gemeente. 
Naast een kwestie van fatsoen bouw je zo een goede zakenrelatie op.

Financieel gezien heeft Apeldoorn een van de 
zwaarste periodes ooit achter de rug. D66 
heeft moeilijke beslissingen durven nemen. Op 
het gebied van grondzaken, de wegen en het 
vastgoed losten we lang geleden ontstane 
problemen zo goed mogelijk op. De financiële 
leidraad van D66 is dat we geen onbetaalde 
rekeningen naar de volgende generatie 
doorschuiven.
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Nawoord 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; stemmen op 
D66.”

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook!

Voorjaar 2014 en u mag weer 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 Apeldoorn, in uw eigen omgeving!

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66!

Alexander Pechtold
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Een betrouwbare 
en financieel 

gezonde gemeente 
• We willen dat de gemeente 

uitstekende service verleent

• De gemeente is een 
betrouwbare en transparante 
partner

• Wij praten met u en niet over 
u

• Geen rekeningen 
doorschuiven naar de 
volgende generatie

• Investeren in het verkrijgen 
van subsidies bij Provincie, 
Rijk en Europa

Een economisch 
duurzame 
gemeente

• We versterken Apeldoorns 
economische positie door 
positief te staan tegenover 
initiatieven van ondernemers 

• De komende periode heeft de 
Binnenstad prioriteit

• Bestaande bedrijventerreinen 
moeten er aantrekkelijk uit 
blijven zien

• We behouden het groene 
karakter van onze prachtige 
gemeente

• Duurzaamheid is van groot 
belang

Een levendige 
gemeente

• Er zijn genoeg goede 
ideeën die de stad 
leuker maken, D66 doet 
mee!

• Topevenementen zoals 
het Drakenbootfestival 
en Roots in the Woods 
zijn belangrijk voor de 
uitstraling van 
Apeldoorn

• Kunst en cultuur zijn 
van onschatbare waarde

• Jongeren aantrekken 
door van Apeldoorn dé 
stagestad te maken

• Ieder kind moet kunnen 
sporten 

Een progressieve gemeente

• Een gemeente die uitgaat van wat wel kan 
in plaats van wat niet mag

• De keuzevrijheid om op zondag te winkelen 

• Een realistisch softdrugsbeleid dat overlast 
voorkomt 

• Aandacht voor de bescherming van 
privacygevoelige gegevens 

• Bestrijden van diefstal, geweld en vernieling

Goed onderwijs en een 
sociale gemeenschap

• Uitgaan van de eigen kracht van mensen

• We staan voor goed onderwijs

• Jeugdzorg gaat over kinderen, niet over 
bureaucratie

• Voor iedereen een breed vangnet. We 
vragen een tegenprestatie met als doel een 
zelfstandig bestaan

• Als de omgeving het niet aankan levert de 
gemeente passende zorg


