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Algemene Beschouwingen 2016 

 

Inleiding 

In de periode van de Algemene Beschouwingen van vorig jaar, domineerde de vluchtelingen 

problematiek. Ook hier binnen de gemeente Montferland. Enige weken geleden was er 

kermis in Stokkum en zag ik een net herenigd Syrisch gezin met twee kleine kinderen op 

weg naar het kermisterrein. Zo is wereldpolitiek ook zichtbaar in een dorp in onze gemeente. 

Deze kinderen zullen groot worden in een vrij en veilig land en horen straks bij onze jongeren 

van de toekomst, dit gezin gaat meedoen in onze samenleving, in onze gemeenschap, een 

gemeenschap die elke keer weer verandert. 

Gemeenschappen veranderen in samenstelling en leeftijdsopbouw. De zorg om de steeds 

ouder wordende medebewoner is een andere uitdaging in onze kernen. Hoe kunnen zij mee 

blijven doen en hun zelfstandigheid behouden? D66 gaat uit van eigen kracht van mensen 

en stimuleert zelfredzaamheid. Dat betekent zorg echt dichtbij organiseren daar waar nodig 

voor ouderen, langdurig zieken en jongeren die het nodig hebben. 

 

We hoeven maar even uit te zoomen en dan merken we op dat digitale ontwikkelingen het 

leven, wonen en werken steeds meer beïnvloeden. Jongeren pakken schijnbaar moeiteloos 

die ontwikkelingen mee in hun leven, studeren en werken. Grenzen lijken te verdwijnen en 

hun leven houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Welke kansen bieden deze ontwikkelingen 

voor onze gemeente en onze lokale politiek en democratie? En, wellicht belangrijker, hoe 

zorgen we ervoor dat ook voor deze groep wij een aantrekkelijke gemeente blijven?  

D66 kiest voor een actieve overheid die uit eigen beweging informatie deelt en 

communiceert. Dit blijft voor ons een zeer belangrijk punt.  

 

De noodzaak, eigenlijk de urgentie, om onze mooie woonomgeving ook mooi te houden en 

milieu nadrukkelijk op de agenda te zetten is echt een goede zaak. De bewoners willen wel 

maatregelen: zie de belangstelling voor subsidiemogelijkheden voor huis-isolatie. Maar 

daarmee zijn we er niet, er moet meer gebeuren. De eerste stappen zijn gezet, een 

gemeente moet het goede voorbeeld blijven geven. Hier werken wij graag aan mee.  

En dan de financiën, door een grotere bijdrage van het Rijk, ziet het er ineens positiever uit 

en levert het een fijn persmoment op voor de portefeuillehouder. Dit terwijl er in de kernen 

opdrachten liggen om te onderzoeken hoe het anders oftewel voordeliger kan. Ook de 

begroting 2017 laat nog veel onzekerheden zien. Een echt gezonde stabiele financiële 

huishouding met voldoende reserves vergt nog inspanning. Het zou het college sieren als ze 

ook dit geluid vertellen! 

D66 Montferland kijkt terug met enige tevredenheid over bereikte resultaten maar wil vooral 

vooruit kijken, er is nog veel te doen. Wij kiezen voor vrijheid en verbondenheid en willen 

werken aan een optimistische gemeente Montferland. 
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Programmabegroting 2017 

D66 Montferland heeft op de volgende onderdelen vragen en suggesties: 

1. Relatie inwoners en bestuur 

In uw missie schrijft u dat een open en uniforme communicatie van wezenlijk belang is. Ook 

kiest u voor zo veel mogelijk betrokkenheid bij belangrijke beleidsvraagstukken.  

Steeds meer blijkt dat de gekozen communicatieroutes te wensen over laat, zie bijvoorbeeld 

de kwesties Werfhout en Masterplan Didam. Een hoger opleidingsniveau, andere 

verbindingen tussen inwoners, mondiger zijn en digitale kennisontsluiting vraagt of sterker 

schreeuwt om een andere benadering van communicatiemiddelen en routes. Het uitgaan 

van eigen kracht is iets wat D66 onderschrijft maar faciliteer deze eigen kracht en 

communiceer dan ook zo. In uw programmabegroting staan veel voornemens maar blijven 

erg hangen in ‘onderzoekjes’. Veel bevolkingsgroepen worden niet meer bereikt. 

Voor een goed functionerende lokale democratie in de gemeente Montferland is het nu toch 

echt tijd voor verandering! D66 roept op om deze uitdaging aan te gaan: 

 

- Welke concrete middelen gaat u inzetten om de communicatie met inwoners te 

verbeteren? 

- Bent u bereid om de notitie wijk- en kerngericht werken tegen het licht te 

houden en mogelijk aan te passen? 

 

2. Ruimtelijke ontwikkeling 

Uw voornemens voor behoud van natuur- en cultuurhistorisch erfgoed onderschrijft D66. 

Naast het milieu- en woongenotbelang is er ook een relatie met toerisme en recreatie als 

economische pijler. Het buitengebied is kwetsbaar en vraagt om goede zorg. 

- Hoe informeert/betrekt  u bewoners/aanwonenden over de realisatie van het 

Interreg programma? Hebben zij invloed? 

- Neemt u aandacht voor paden voor mensen met een beperking mee in 

realisatie? 

 

Leegstand in kernen en centra van Didam en ’s-Heerenberg geeft een desolate aanblik en 

maakt het wonen en leven hier niet aantrekkelijker.  

 

- Hoe realiseert u afname leegstaande gebouwen? Liggen er concrete plannen en 

hoe worden er ook bewoners bij betrokken? 
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3. Beheer leefomgeving 

U noemt “Montferland op weg naar energieneutraal in 2030”en “toegankelijkheid openbare 

ruimte” als pijlers voor de komende periode. Hier kunnen wij uiteraard als D66 Montferland 

volledig mee instemmen. Wij hebben daartoe als D66 Montferland ook overtuigd initiatieven 

in genomen met de start van de werkgroep. Energietransities zullen veel ruimtelijke impact 

hebben en zijn benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. D66 zal hier actief in blijven. 

 

4. Economie en toerisme 

Uw doelen in dit programma zijn ambitieus en optimistisch. Echter het vraagt om een goede 

balans tussen economische uitbreiding zoals Docks NLD en bijbehorende 

verkeersbewegingen en de bereikbaarheid en het uitbouwen van toeristische en recreatieve 

aantrekkingskracht van de gemeente Montferland.  

- Wat is de status als het gaat om verbindingswegen? 

- Uitbreiding betekent ook dichter op bewoning, hoe communiceert u met 

betrokken bewoners? 

U zet fors in op fietstoerisme. 

- Hoe monitort u of het fietstoerisme gestimuleerd door allerlei evenementen ook 

echt rendeert? 

 

5. Jeugd, onderwijs en cultuur 

De transities vooral wat betreft jeugdzorg vergen terecht aandacht in beleidsuitvoering. Alle 

jongeren doen er toe en hebben bij specifieke zorgvragen, specifieke hulp nodig. Daarnaast 

zijn er grote groepen jongeren binnen onze gemeente die weliswaar geen specifieke 

zorgvragen hebben en die graag hier willen blijven leven, wonen en desnoods werken. Dat 

betekent dat vanuit de gemeente gerichter beleid moeten komen en er echt jongerenbeleid 

wordt ontwikkeld. Dit staat in het raadsprogramma ook opgenomen. Nu  halverwege deze 

raadstermijn lijkt het D66 tijd worden om hier stappen in te zetten.  

- Wanneer mogen we van u ontwikkelingen in jongerenbeleid verwachten? 

Onderwijs/educatie/geletterdheid zijn belangrijke sleutels om te komen tot persoonlijke 

ontwikkeling en groei en kansrijkere posities in de samenleving en arbeidsmarkt.  

- Hoe gaat u extra ondersteuning realiseren in het reguliere basisonderwijs om 

verwijzing naar speciaal onderwijs te voorkomen? 
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6. Werk en inkomen 

De missie van het college in dit programma onderschrijft D66. Van belang is om zoveel 

mogelijk mensen mee te laten doen en te laten participeren in de samenleving. Alleen zijn 

uw doelen niet erg concreet omschreven. Wat is ‘zo veel mogelijk’? 

- Wanneer mogen wij concrete en meetbare doelen verwachten? 

- Worden re-integratie instrumenten gemonitord op effectiviteit? 

 

 

 

 

 


