
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Verkiezingsprogramma 2014-2018  

D66 Montferland  
 
KIES VOOR DE TOEKOMST!



 
 

 

Inhoud 
 
 
 
 
3  Voorwoord 
4  Speerpunten D66 Montferland 
5  Wat wij belangrijk vinden 
6  Democratie en bestuur 
7  Dichtbij en sociaal betrokken 
9  Daadkrachtig onderwijs en jongeren 
10  Duurzame ontwikkeling en mobiliteit 
11  Degelijke financiën, economie en 

ondernemerschap 
12  Duidelijke keuze voor leefbaarheid, 

vitaliteit en natuur 
13  Kandidatenlijst en contactgegevens 
 

 



 
 

 

Voorwoord  
 
 “De gemeente speelt een steeds grotere rol in 
uw leven. Daarom moet u ook een veel 
grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint 
met stemmen op 19 maart 2014; stemmen  
op D66.” (Alexander Pechtold) 

De gemeente wordt belangrijker, uw stem 
dus ook.  
U mag op 19 maart 2014 wéér naar de 

stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen 

vragen zich af of gemeentepolitiek wel 

belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u 

juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw 

stem moet laten horen. 
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is 

lokaal. Als raadslid, wethouder en 

burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de 

belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat 

betekent dit voorstel voor mensen in hun 

dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. 

Voor D66 is het essentieel dat iedereen 

meepraat en meebeslist over de plannen die 

ons raken. Dat is een democratisch recht én, 

vinden wij, ook een democratische plicht. Het 

is in ieder geval de beste garantie voor politiek 

waarin de mens centraal staat. 

Dat is belangrijk, want er moeten indringende 

keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de 

klas van uw kind komend jaar? Werken 

beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven 

samen tegen jeugdwerkeloosheid? Worden 

zorg en ondersteuning van ouderen en 

gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw 

gemeente nu eindelijk de leegstand aan van 

achterhaalde industrieterreinen en niet 

gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft 

uw gemeente ruimte aan bewoners die samen 

zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? 

Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te 

zeggen? De gemeente speelt een steeds 

grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook 

een veel grotere rol in uw gemeente spelen. 

Dat begint met stemmen; stemmen op D66. 

 
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd 

is op vrije mensen die zich inspannen en 

ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving 

als geheel sterker en rijker. 

Wij mensen zetten ons van nature niet alleen 

in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, 

onze leefomgeving, de maatschappij en onze 

gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op 

voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via 

het onderwijs. Met een overheid die steunt, 

randvoorwaarden schept en waar nodig 

stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 

mensen onderling de belangrijkste 

maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op 

die kracht van mensen, individueel en samen. 

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: wij 

zijn duidelijk over wat wij willen, wij denken in 

mensen en niet in groepen, wij beginnen bij u 

en niet bij de regels en houden altijd het oog 

op de toekomst. Wij zijn optimistisch maar 

weten ook dat wij 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 Montferland 
in uw eigen omgeving.  

 
Wacht niet af. Stem op 19 maart.  
Beter nog: stem D66!  
 
Alexander Pechtold



 
 

 

Speerpunten D66 Montferland 

Democratie  en bestuur 

1. D66 kiest voor meer invloed van burgers in de gemeente Montferland. 

2. D66 kiest voor een goed contact tussen gemeente en inwoners. 

3. D66 kiest voor meer democratische controle in de samenwerkingsverbanden. 

4. D66 kiest voor een gemakkelijk, bereikbaar gemeenteloket voor alle zaken.  

Dichtbij en sociaal betrokken 

5. D66 kiest voor het meedoen van iedere burger in de maatschappij. 

6. D66 kiest voor een goede samenwerking op het gebied van zorg en welzijn. 

7. D66 kiest voor het organiseren van goede zorg zo dicht mogelijk bij mensen thuis. 

8. D66 kiest voor proactief armoede bestrijden en voorkomen. 

Daadkrachtig onderwijs en jongeren 

9. D66 kiest voor jongeren, zij moeten kunnen blijven leven en wonen in alle kernen. 

10. D66 kiest voor investeren in voorzieningen voor jongeren en jeugdzorg. 

11. D66 kiest voor goed kwalitatief en bereikbaar onderwijs voor alle kinderen. 

12. D66 kiest voor onderwijs en educatie voor iedereen. 

Duurzame ontwikkeling en mobiliteit 

13. D66 kiest voor investeren in goede bereikbaarheid van alle kernen. 

14. D66 kiest voor veilige en goede fietsroutes. 

15. D66 kiest voor een schone, duurzame en energie-slimme gemeente. 

16. D66 kiest voor gebruik van duurzame stroomopwekking en bouwmaterialen. 

Degelijke financiën, economie en ondernemerschap 

      17. D66 kiest voor evenwicht in inkomsten en uitgaven van de gemeente. 

      18. D66 kiest voor transparantie in kosten en heffingen. 

      19. D66 kiest voor innoverende bedrijven en het stimuleren van toerisme. 

      20. D66 kiest voor het voorkomen van leegstand bedrijventerrein.  

 

Duidelijke keuze voor leefbaarheid, vitaliteit en natuur 
 

      21. D66 kiest voor meer vrijheid bij de inrichting van de eigen leefomgeving. 

      22. D66 kiest voor het inzetten van nieuwe technologische ontwikkelingen voor welzijn. 

      23.  D66 kiest voor het stimuleren van duurzame landbouw. 

      24. D66 kiest voor samen met burgers zorgen voor een mooie, groen woonomgeving.



 
 

 

Wat wij belangrijk 

vinden 
Een gemeenteraad wordt gekozen voor een 

periode van vier jaar. In die tijd komen veel 

zaken aan de orde die nu nog niet te voorzien 

zijn. Daarom beginnen wij hier met vijf 

richtingwijzers die aangeven hoe D66 

Montferland denkt en wat wij belangrijk 

vinden. Ons centrale thema is kiezen voor 

democratie en toekomst. Om ons programma 

overzichtelijk te houden hebben wij het 

opgedeeld in zes hoofdstukken. Veel 

actiepunten horen echter bij verschillende 

hoofdstukken tegelijk. D66 Montferland is 

een pragmatische partij. Waar dat zinvol is 

denken wij buiten de kaders. 

 

1. 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 creatief en vinden steeds opnieuw 

oplossingen en benutten kansen. Wij willen 

dat de gemeente Montferland deze kracht, 

vindingrijkheid en creativiteit van mensen 

stimuleert, ondersteunt en ruimte geeft. Wat 

mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen 

is leidend. De overheid is aanvullend en het 

vangnet voor mensen die het niet op eigen 

kracht redden. 

 

2. Beloon prestatie en deel de welvaart  
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Wij 

willen een dynamische, open samenleving 

waarin iedereen de ruimte krijgt om eigen 

beslissingen te nemen en zichzelf te 

ontwikkelen. Wij streven naar economische 

zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen 

en vinden dat mensen die goed presteren 

daarvoor een beloning verdienen. Wel vinden 

wij het vanzelfsprekend om welvaart   

met elkaar te delen. Voor mensen die zichzelf 

niet kunnen redden dragen wij een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

3. Denk en handel met een open blik  
Samenlevingen zijn op steeds meer 

verschillende manieren met elkaar verbonden. 

Door de technologische en digitale 

ontwikkelingen is de wereld veel kleiner 

geworden. Wij onderkennen dat Europa 

steeds meer ons binnenland wordt. 

Samenwerking en economische vooruitgang 

zijn de sleutels naar een wereld met minder 

oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij 

steeds pragmatisch, nuchter en op basis van 

feiten. Wij willen dat Montferland open staat 

voor nieuwe ontwikkelingen. Bij alles wat wij 

doen, vragen we ons wel steeds af welke 

effecten dat heeft op anderen en in de 

samenleving. 

4. Streef naar een duurzame en 
harmonieuze wereld  

Wij treden de wereld om ons heen tegemoet 

met respect en mededogen. Dat geldt voor de 

mensen direct om ons heen en voor onze 

omgeving. De aarde is niet van ons en dus 

geen gebruiksartikel. Wij willen stoppen met 

het uitputten en vervuilen van onze 

leefomgeving. Het behoud van natuur en 

milieu staat centraal. Wij willen dat de 

gemeente Montferland een krachtig milieu- 

en energiebeleid voert.  

5. 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 of 

herkomst. Centrale waarden voor ons zijn 

lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing 

van conflicten en een respectvol gehanteerde 

vrijheid van meningsvorming en -uiting, 

inclusief respect voor onze democratische 

rechtsstaat. In beleid en handhaven openbare 

orde staan deze waarden centraal.  



 
 

 

1 Democratie en 
bestuur 
 
Voor D66 staan de inwoners van de 

gemeente Montferland centraal. Wij zijn en 

blijven betrokken bij alle inwoners en niet 

alleen in verkiezingstijd. Wij  vinden dat het 

gemeentebestuur open moet staan voor 

ideeën, plannen en wensen van onze 

inwoners, bedrijven en verenigingen. En dat 

de gemeente inwoners actief moet 

informeren en over haar voornemens en 

handelen. Kortom, burgers moeten meer 

invloed hebben over zaken die hen aangaan.  

 

Een beter bestuur begint bij goed luisteren 

en communiceren  

D66 wil goed contact tussen inwoners en de 

gemeente. Informatie moet gemakkelijk 

toegankelijk worden gemaakt en de gemeente 

moet goed bereikbaar zijn. Zeker ook via de 

nieuwe media. Inwoners moeten gemakkelijk 

kunnen meedenken, meedoen of 

meebeslissen in planvorming en uitvoering. 

Dat betekent dat de gemeente Montferland 

actief op zoek moet gaan naar die burgers die 

betrokken moeten worden bij de verschillende 

plannen. En burgers moeten de ruimte krijgen 

om mee te denken en mee te doen. 

 

Hoe groot moet een gemeente zijn?  

D66 vindt dat de gemeente Montferland een 

prima omvang heeft voor een goede 

dienstverlening dichtbij inwoners. 

Samenwerking tussen gemeenten kan een 

oplossing bieden voor die zaken waarvoor de 

gemeente te klein is om een eigen efficiënt 

apparaat te hebben. Samenwerking met de 

regio en met de Duitse gemeenten kan een 

meerwaarde hebben op verschillende 

terreinen. Voor D66 Montferland is het 

democratisch gehalte in die samenwerkingen 

van groot belang. 

 
Minder regels, meer ruimte voor inwoners  

D66 wil een gemeentelijk bestuur en 

organisatie die de bureaucratie sterk 

vermindert, flexibel opereert en 

inwonergericht is. Door het verkorten van 

procedures, het vereenvoudigen van regels en 

het verminderen van het aantal vergunningen 

ontstaat er meer ruimte voor eigen initiatief. 

De klantvriendelijkheid van de gemeente 

verbetert als men vaker inwoners en bedrijven 

opzoekt, bijvoorbeeld door een periodiek 

contactmogelijkheid in alle kernen. 

 
 
 

 
D66 Montferland kiest voor: 
 

 Meer invloed van burgers op de 

besluitvorming. 

 Meer transparantie in 

besluitvorming 

samenwerkingsverbanden. 

 Een gemeente die open staat voor 

de mening van burgers en zich 

dienstverlenend opstelt. 

 Bereikbaarheid voor alle kernen. 

 Een loket voor alle zaken. 

 Samenwerken als dit meerwaarde 

oplevert ook met de Duitse 

gemeenten. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Dichtbij en 
sociaal betrokken  
 
D66 gaat uit van de zelfredzaamheid van 

mensen. Ieder mens is in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk voor zijn leven. Redden 

mensen het niet op eigen kracht, dan zorgen 

wij met elkaar voor de personen in een 

kwetsbare of afhankelijke positie.  

Er komen grote uitdagingen op de gemeente 

af op het sociale gebied. Hierin zien wij ook 

een kans om het beter te doen. D66 wil zorg, 

welzijn en participatie zoveel als mogelijk 

voor en met de mensen in de kernen en 

buurten organiseren. En wij stimuleren 

jongeren, ouderen en werkzoekenden om te 

participeren in de maatschappij. Het gaat om 

samenwerken èn meedoen. 

Participatie jongeren en ouderen  
D66 wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen. 

Daarom willen wij dat de overheid mensen 

maximale ruimte en kansen biedt, zodat zij het 

beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. 

Wij blijven investeren in jeugd- en 

jongerenwerk naast het realiseren van goede 

voorzieningen. Verder vinden wij belangrijk 

dat de groeiende groep ouderen wordt 

gestimuleerd om actief deel te nemen aan 

recreatie, sport en cultuur.  

 



 
 

 

 
D66 Montferland kiest voor: 
 

 Ondersteunen van onderwijs-, sport- of 
cultuurprojecten gericht op participatie 
van jongeren en ouderen. 

 Kernteams in alle kernen. 

 Ondersteuning voor mantelzorgers. 

 Stimuleren van werkkansen voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

 Bijstandsgerechtigden stimuleren 
maatschappelijk nuttig werk te 
verrichten. 

 Een bereikbaar gemeenteloket voor alle 
zaken. 

 Een proactieve en goede 
schuldhulpverlening. 

 Stimuleren om technologische 
ontwikkelingen inzetten bij zorg en 
welzijn. 

 
Zorg op maat  

Van de decentralisatie van Rijkstaken wordt 

verwacht dat gemeenten beter in staat zijn 

om de samenwerking op het terrein van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 

gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg en 

arbeidsparticipatie te organiseren. Niet het 

aanbod, maar de vraag naar zorg is 

maatgevend. D66 wil de uitvoering van het 

beleid dicht bij de mensen thuis organiseren. 

Wij willen geleidelijk van zorg in instellingen 

naar meer zorg in de buurt. Daarbij zien wij in 

elke kern een belangrijk rol voor de 

kernteams, waar cliënten ondersteuning 

kunnen vinden. 

De eerste zorg – mantelzorg – wordt verleend 

door familie, vrienden en buren en pas daarna 

komen de zorgverleningsinstanties. Daarbij is 

een goede continuïteit van zorg van belang 

met een actieve samenwerking en uitwisseling 

tussen mantelzorg (steunpunt Mantelzorg, 

vrijwilligerscentrale), de 

eerstelijnszorgverleners en zorg- en 

welzijnsorganisaties. Het zorgaanbod in onze 

gemeente moet ook goed aansluiten bij de 

snel veranderende behoefte, waarbij er goed 

naar de cliënten geluisterd wordt.  

De decentralisatie biedt kansen voor het 
anders organiseren van het speciale 
doelgroepenvervoer (WMO, leerlingen-
vervoer, cliëntendagbesteding). Voor D66 is 
zelfredzaamheid leidend: openbaar vervoer 
waar het kan, taxi waar het moet.  
 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  

D66 vindt dat iedereen naar vermogen moet 

meedoen in de samenleving: het gaat om 

samenwerken en meedoen. We willen de 

participatie in de maatschappij bevorderen. 

De gemeente moet ook zelf als werkgever 

verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld 

door het bieden van werkervaringsplaatsen en 

van werkkansen aan mindervaliden. Daarnaast 

moet de gemeente actief samenwerken met 

bedrijven en onderwijsinstellingen om te 

zorgen voor meer stageplaatsen, 

werkervaringsplekken en reguliere banen voor 

deze groep.  

 
Bijstandsgerechtigden en 

schuldhulpverlening  

D66 vindt dat de gemeente 

bijstandsgerechtigden moet stimuleren 

maatschappelijk nuttig werk te verrichten. Dit 

als startpunt van de zoektocht naar een baan 

en wel op zo'n manier dat mensen in reguliere 

banen niet verdrongen worden door mensen 

in de bijstand.  

De toenemende armoede vinden wij een 

actueel probleem. D66 wil vooral met 

proactieve en goede schuldhulpverlening 

voorkomen dat mensen onnodig in de 

problemen komen.  

 

 

 



 
 

 

3 Daadkrachtig 

onderwijs en 

jongeren 
Onderwijs is niet alleen landelijk een 

speerpunt van D66, ook op gemeentelijk 

niveau pleit D66 voor extra aandacht als het 

gaat om onderwijs en educatie. Goede 

opvang en goed onderwijs zijn van cruciaal 

belang voor onze kinderen en daarmee voor 

hun kansen in hun latere leven. Ook kan 

onderwijs voor volwassenen een 

mogelijkheid zijn om te blijven ontwikkelen 

en om werkkansen te vergroten. 

In een krimpregio is het van groot belang om 

te kijken wat jongeren nodig hebben om hier 

te blijven, te wonen of hier weer terug te 

keren na studie.  

De jeugdzorg wordt een taak van de 

gemeente. D66 kiest voor een integrale 

aanpak, dichtbij de jongeren. 

 

 

D66 Montferland kiest voor: 
 

 Bereikbaar kwalitatief goed 
onderwijs voor elk kind en elke 
leervraag. 

 Een actieve rol van de gemeente bij 
voortijdig schooluitval. 

 Goede infrastructuur en glasvezel. 

 Goede openbaar 
vervoerverbindingen stimuleren. 

 Toegankelijke, laagdrempelige 
voorzieningen voor jongeren van 
alle kernen. 

 Een integrale aanpak op het gebied 
van kind- en jeugdzorg. 

 

Kwaliteit 

D66 Montferland kiest nadrukkelijk voor de 

kwaliteit van het onderwijs. Elk kind moet 

kwalitatief goed onderwijs kunnen krijgen 

passend bij de leervraag. In de discussie over 

de kleine scholen is dit het eerste 

uitgangspunt. Wel moet onderwijs goed 

bereikbaar zijn, afstand mag geen obstakel 

zijn.  

Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten 

D66 vindt dat het bestrijden van 

schoolverzuim een belangrijke preventieve 

stap is bij het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten. Schooluitval brengt schade toe 

aan de leerling en daarmee aan de 

samenleving. De gemeente moet een actieve 

rol nemen om vroegtijdig schoolverlaten te 

voorkomen. 

Passend onderwijs  
D66 vindt dat kinderen met een beperking of 

gedragsprobleem recht hebben op een 

passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 

2014 moeten scholen een passende 

onderwijsplek geven aan leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Wij vinden dat 

de gemeente moet meedenken met de 

scholen over de invoering van passend 

onderwijs. Een belangrijke bijdrage kan 

worden geleverd door het ondersteunen van 

de noodzakelijke aanpassingen van de 

gebouwen. 

Onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven  
D66 vindt dat Montferland een gemeente 

moet zijn waar op innovatieve en actieve wijze 

relaties worden gelegd tussen onderwijs, 

arbeidsmarkt en bedrijfsleven. De gemeente 

kan hier een voortrekkersrol in vervullen en 

meedenken over leer-werkplaatsen en 

werkervaringstrajecten. Ook als werkgever. 

D66 Montferland wil nieuwe, kleinschalige  

initiatieven stimuleren . En hiermee ook jonge 

ondernemers ondersteunen en daar waar 

mogelijk faciliteren. 



 
 

 

4 Duurzame 

ontwikkeling en 

mobiliteit 
Het is goed wonen, werken en verblijven in 

Montferland. De 12 kernen zijn verschillend 

met ieder eigen cultuurhistorische, 

economische en woonkwaliteiten. Deze 

diversiteit samen met een uniek 

natuurgebied, maken onze gemeente 

bijzonder. D66 wil deze kwaliteiten 

vasthouden en waar mogelijk versterken. Wij 

vinden dat milieu en duurzaamheid daarbij 

leidend moeten zijn. De uitdaging is om de 

ruimtelijke structuur en de bereikbaarheid 

van onze gemeente te optimaliseren. 

Economische ontwikkelingen en 

duurzaamheid gaan daarbij goed samen. De 

huidige gebouwen en woningen in de 

gemeente moeten energiezuiniger worden. 

Woningbouw moet zich primair richten op de 

gemeentelijke behoefte. 

Groene gemeente  
D66 vindt dat er goed gestuurd moet worden 

op de ruimtelijke ordening van Montferland 

om er later ook nog plezierig te kunnen leven, 

werken en je zonder problemen te kunnen 

verplaatsen. Wij vinden dat er een goede 

afweging moet zijn tussen groei en de 

ontwikkelingen in bevolkingsaantallen. Niet 

bouwen voor leegstand. Het dorpswonen en 

de leefbaarheid van de kernen moeten 

centraal blijven staan. Bewoners moeten hier 

zelf invloed op kunnen krijgen. De groene 

ruimtes tussen de kernen moeten wij 

handhaven en beschermen.  

 

 

 

Een goede bereikbaarheid maakt 
Montferland nog meer de moeite waard  
D66 vindt bereikbaarheid en een goede 

infrastructuur van groot belang als het gaat 

om welzijn en welvaart in onze gemeente. Wij 

zetten in op goed openbaar vervoer naar 

Doetinchem en Arnhem en tussen de kernen. 

Belangrijk zijn goede fietspaden en fietsroutes 

naar de scholen.  

Montferland duurzaam 
D66 wil een schone, duurzame en energie-

slimme gemeente Montferland. Een gemeente 

die actief beleid voert om een bijdrage te 

leveren aan het beperken van de 

klimaatverandering. Milieu- en energiebeleid 

is niet alleen een zaak van mondiale en 

landelijke politiek, ook lokaal kunnen we met 

elkaar er veel aan doen. D66 wil een actieve 

houding van de gemeente wat betreft het 

verkrijgen van duurzaamheidssubsidies. Wij 

willen dat energiebesparing de hoogste 

prioriteit krijgt. Er gelden strenge normen 

voor nieuw te bouwen woningen, scholen, 

bedrijven en kantoren. Wij vinden dat ook 

bestaande woningen en gebouwen versneld 

aan de nieuwe energienormen moeten gaan 

voldoen. 

 

D66 Montferland kiest voor: 
 

 Een voorbeeldrol van de gemeente  als 
het gaat om duurzame energie. 

 Het stimuleren van kleinschalige 
projecten voor het opwekken van 
duurzame energie. 

 Het stimuleren van het gebruik van 
duurzame bouwmaterialen. 

 Een goed bereikbare gemeente 
Montferland en een goede verbinding 
met de regio. 

 

 



 
 

 

5 Degelijke 

financiën, 

economie en 

ondernemerschap 
De beschikbare middelen in de gemeente 

Montferland moeten optimaal en beheerst 

worden gebruikt om alle taken goed in te 

kunnen vervullen. Ook om maximaal bij te 

dragen aan de ontwikkeling van Montferland 

zonder daarmee de toekomst in gevaar te 

brengen.  

Onze kinderen hebben ook recht op een 

gemeente die hun initiatieven en behoeften 

kan ondersteunen. Wij zien de rol van de 

overheid verschuiven van het financieren en 

subsidiëren van activiteiten, verenigingen en 

instellingen, naar het financieel borg staan. 

Werk is een belangrijke manier om aan de 

maatschappij deel te nemen. Voor D66 is het 

uitgangspunt: iedereen naar vermogen aan 

de slag. Wij moeten nieuwe, innoverende  

bedrijven aantrekken en de bestaande 

behouden. Mensen zijn in eerste instantie 

zelf verantwoordelijk voor het vinden van 

een baan. De gemeente is voorwaarden 

scheppend en stimulerend en als het echt 

niet anders kan ondersteunend. 

 
Gezonde financiën met de nieuwe taken  
D66 vindt dat de structurele inkomsten en 

uitgaven van de gemeente in evenwicht 

moeten blijven. De decentralisatie van 

rijkstaken heeft grote financiële gevolgen: 

nieuwe taken voor de gemeente voor minder 

geld. Met een zorgvuldige aanpak van deze 

nieuwe taken moet worden voorkomen dat de 

gemeentelijke financiën onder druk komen te 

staan. De uitvoering zal binnen het 

Rijksbudget moeten blijven en 

overschrijdingen zullen binnen het budget 

moeten worden opgevangen. 

Samenwerken en financiën  

D66 wil kosten besparen door efficiënte 

samenwerking met andere gemeenten. Voor 

de uitvoering van sommige taken is onze 

gemeente namelijk niet groot genoeg om 

voldoende kwaliteit aan onze inwoners te 

kunnen bieden. Daarom moet op onderdelen 

worden samengewerkt. Wij vinden dat daarbij 

centraal moet staan dat de dienstverlening 

aan onze inwoners wordt gewaarborgd en/of 

verbeterd. Per beleidsveld of thema moet 

worden bekeken met welke partners het best 

kan worden samengewerkt.  

 

 

D66 Montferland kiest voor: 

 

 Een zorgvuldige aanpak van de 

nieuwe taken vanuit het Rijk. 

 Kostenbesparing en kwaliteitsborging 

door samenwerking met andere 

gemeenten. 

 Transparante gemeentelijke kosten. 

 Gemeentelijke diensten die zoveel 

mogelijk kostendekkend zijn. 

 Balans in inkomsten en uitgaven.  

 Stimuleren van ondernemerschap en 

toerisme. 

 Aansluiten bij regionale 

ontwikkelingen en initiatieven. 
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Duidelijke keuze 

voor leefbaarheid, 

vitaliteit en natuur 
D66 ziet de inwoners van een wijk  

of kern als de belangrijkste spelers als  

het gaat om de leefbaarheid van de  

woonomgeving. De rol van de overheid is 

vooral faciliterend en stimulerend, het 

initiatief ligt bij de inwoners. Wij vinden dat 

het goed wonen en leven is in onze gemeente 

en dat horen wij ook van inwoners.  

De leefbaarheid in de kernen is goed en dat 

willen wij graag zo houden en waar mogelijk 

versterken.  D66 Montferland kiest voor 

vitale kernen met actieve bewoners die 

invloed willen en kunnen uitoefenen op hun 

woon- en leefomgeving.  

 

D66 Montferland kiest voor: 
 

 Invloed van bewoners invloed op 
hun leef- en woonomgeving. 

 Ruimte en gehoor voor  initiatieven 
van bewoners. 

 Een gemeente die bewoners 
meeneemt in plannen voor de 
toekomst. 

 Open staan voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen en 
toepassen in welzijn en zorg. 

 Zorg dragen voor de mooie natuur in 
overleg met bewoners, 
natuurorganisaties en de agrarische 
sector. 

 (Verkeers) veiligheid als vast 
onderwerp in gesprek met de 
bewoners.  

 
 

 

 

Proactief handhaven  
Het is onmiskenbaar de taak van de gemeente 

om te zorgen voor een schone, veilige en 

leefbare gemeente. D66 is voorstander van 

proactief handhaven gericht op het 

voorkomen van problemen. Voor de 

gemeente betekent dit goede communicatie, 

voorlichting en advisering aan inwoners en 

bedrijven. Dat is van belang omdat ook hier 

geldt dat voorkomen beter is dan genezen. 

Leefbaarheid en veiligheid ook een taak van 

de burger  

D66 vindt dat inwoners ook zelf 

verantwoordelijkheid zijn voor de 

leefbaarheid en veiligheid in hun 

woonomgeving. De overheid kan niet alles en 

inwoners kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren.  

Sociale samenhang ontstaat door je eigen 

buurt en je buren te kennen. Waar sociale 

samenhang bestaat, is het gemakkelijker om 

zaken te organiseren, elkaar te helpen en te 

ondersteunen en als het moet om elkaar op 

ongewenst gedrag aan te spreken. Inwoners 

zijn de onmisbare oren en ogen als het gaat 

om handhaving van de openbare orde en 

veiligheid. 

Cultuur, sport en erfgoed  

D66 vindt een sterke culturele en creatieve 

sector belangrijk voor een gezonde 

samenleving. Cultuur heeft daarnaast ook 

economische waarde. Een bloeiende culturele 

sector is aantrekkelijk voor talenten en 

bedrijven. De gemeente Montferland heeft 

een rijk verenigingsleven op cultuur in brede 

zin en sport. Zo bieden sportverenigingen 

zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding voor 

alle doelgroepen en geven zij ook jongeren 

structuur en sociale verbinding. D66 

Montferland ziet hiervan het belang en kijkt 



 
 

 

graag samen met verenigingen naar nieuwe 

initiatieven. 

Carnaval is voor de gemeente Montferland 

een belangrijke traditie. Voor veel buurten, 

dorpen, straten, groepen en jongeren is 

carnaval niet alleen maar een driedaags feest 

maar vooral ook een periode van 

voorbereiding en gemeenschapszin. D66 

Montferland wil dit stimuleren en faciliteren 

door bijvoorbeeld samen met de verenigingen 

te kijken naar mogelijke bouwlocaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Kieslijst D66 Montferland 2014 

De 7 kandidaten 

 

1. Ruth Esselink-Mijnen  Stokkum 

2. Johan Drenth   ‘s-Heerenberg 

3. Edwin Verschoor  Didam 

4. Guido Seegers  ‘s-Heerenberg 

5. Freek van der Duin  ‘s-Heerenberg 

6. Freddy van Dijken  Stokkum 

7. Julia de Bruin-Politiek Zeddam 

 

 

 Contact gegevens D66 Montferland 

 www.montferland.d66.nl 

 info@montferland.d66.nl 

 


