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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66

3



Voorwoord Ruth Mijnen

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 
van D66 Montferland. Een programma vol met 
groene ambities en D66-idealen. Optimistisch en 
toekomstgericht. Wij zijn er trots op omdat het tevens 
realistisch, bereikbaar én haalbaar is.

In de afgelopen raadsperiode hebben wij laten zien 
dat wij het voor elkaar kunnen krijgen door open en 
transparant te zijn, door samen te werken en voor onze 
idealen te blijven staan. Zo hebben we onder andere 
een raadsbrede werkgroep duurzaamheid geïnitieerd, 
de handen op elkaar voor een energieneutrale 
gemeente en is op ons initiatief een duurzaamheidslening tot stand gekomen. Mede dankzij 
D66 is er nu beleid gemaakt om de openbare ruimte toegankelijker te maken voor mensen 
die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Er is door D66 aandacht gevraagd en gekregen voor 
jongerenbeleid. Daarnaast heeft D66 continue gepleit voor betere communicatie met de 
inwoners. 

Maar we willen graag verder, er is nog meer te doen. Inwoners moeten eerder en beter 
worden geïnformeerd over plannen die hen aangaan. Optimaal gebruik maken van nieuwe 
communicatiemiddelen is wat D66 wil, ook bij de zogenaamde lastige onderwerpen binnen 
het terrein van leefbaarheid. Discussies gaan wij niet uit de weg. Zo liggen er tevens grote 
uitdagingen op het gebied van klimaat en de energietransities. 

Wij kiezen voor een gemeente waar iedereen goede kansen krijgt. Educatie is de sleutel tot 
persoonlijke ontwikkeling, hier moet de gemeente ondersteuning in bieden en toezien op 
kwaliteit en bereikbaarheid. We geloven in eigen kracht van mensen met ondersteuning daar 
waar nodig. 

U ziet, nog veel te doen! Met uw stem kunnen wij verder!

Stem D66!

Ruth Mijnen
Lijsttrekker D66 Montferland
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Inleiding
Wij hanteren de vijf richtingwijzers in de D66-traditie die ons houvast geven 
bij het politieke handelen in de gemeenteraad en bij het opstellen van dit 
verkiezingsprogramma.

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de 
toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw 
zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en 
creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij 
mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en 
anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen

2. Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat 
geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van 
ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen 
van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het 
behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt

3. Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij 
staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen 
we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen 
dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en 
economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en 
conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

4. Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid 
van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of 
herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en 
een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect 
voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden 
zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van 
onszelf en anderen.
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5. Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de 
overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid 
voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor 
een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen 
de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen 
manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te 
delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en 
economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf 
niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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1. Communicatie met de inwoners van 
Montferland

De inwoner zelf aan zet!
D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. D66 wil dat de overheid 
deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel 
voor verandering ligt bij mensen zelf en D66 wil dat de overheid daarbij aansluit. Wat 
mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan 
wat de overheid kan doen.

Meer inspraak voor inwoners en meer mogelijkheden om bij de uiteindelijke 
besluitvorming betrokken te worden, dat is waar het om draait. Dat betekent dat 
de gemeente samenwerking zoekt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Niet langer is het de gemeente die bepaalt, maar die samen met inwoners 
tot mooie voorstellen komt. Dat hoeft niet altijd via de wijk- en dorpsraden, maar kan 
ook door een groep enthousiaste inwoners. Maatwerkdemocratie is een goede stap 
maar voor D66 eigenlijk achterstallig onderhoud.

Centraal staat: samen aan tafel, samen bepalen en samen aan de slag. De inwoner 
moet tevreden zijn over de dienstverlening, de beleving van de inwoner staat hierbij 
centraal.

Onze ambities ten aanzien van communicatie met de inwoners van Montferland
• Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij planvorming
• Goede bereikbaarheid van de gemeente (ook digitaal)
• Stimuleren ondernemende houding inwoners
• Inzet van nieuwe communicatiemiddelen
• Wijk- en dorpsraden niet langer als enig middel om mee te praten, te informeren 
en te betrekken
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2. Duurzame ontwikkeling

Energie en duurzaamheid
Fossiele brandstoffen raken uitgeput, de aarde warmt op, het klimaat veranderd. 
Deze ontwikkeling kan alleen worden tegengegaan als inwoners, bedrijven en politiek 
een omslag maken naar een veel duurzamere en klimaatneutrale economie. Tijdens 
de klimaatconferentie in Parijs zijn daarom afspraken gemaakt: In 2050 is onze 
samenleving energieneutraal en in 2035 zijn woonwijken van het aardgas af en lopen 
nieuwe auto’s niet meer op fossiele brandstoffen. De gemeente Montferland heeft 
samen met zeven Achterhoekse gemeenten de gezamenlijke ambitie uitgesproken om 
in 2030 energieneutraal te zijn. D66 zet zich hier met realistische plannen voor in.

De gemeente Montferland geeft het goede voorbeeld
D66 wil dat de gemeente medewerkers stimuleert om gebruik te maken van openbaar 
vervoer, fiets en elektrische auto. In de begroting van 2019 en verder zijn middelen 
opgenomen voor planvorming en uitvoering van duurzaam vervoer, onder andere gericht 
op de eigen organisatie. Gemeentelijke voertuigen en gereedschappen die vervangen 
moeten worden zullen in de toekomst elektrische voertuigen of gereedschappen 
zijn. D66 wil verder dat de gemeente Montferland inzet op energiebesparing en 
verduurzaming van het gemeentehuis, scholen en andere gebouwen in gemeentelijk 
bezit, binnen een periode van 10 jaar. De gemeente maakt daarvoor een investerings- 
en uitvoeringsplan. Ze publiceert jaarlijks de energetische gegevens van haar vastgoed 
en brengt de voortgang van energiebesparing en duurzame energieopwekking in 
beeld. In de begroting voor 2019 en verder geeft het college aan welke maatregelen 
genomen worden om alle gebouwen in gemeentelijk eigendom energieneutraal of zelfs 
energie-opwekkend te maken.

D66 wil scholen en sportverenigingen stimuleren om actief bezig te zijn met 
duurzaamheid. De gemeente stimuleert initiatieven om de gebouwen zo duurzaam 
mogelijk te maken door middel van een duurzaamheidslening voor verenigingen om 
voor hun clubhuis energiebesparende maatregelen te treffen en om duurzame energie 
te realiseren. Daar waar de gebouwen van de gemeente zijn, is de gemeente zelf aan 
zet.

D66 wil dat het Loket Verduursaam Energieloket blijft bestaan en gaat pro-actiever 
inwoners benaderen. Het werkt samen met het bedrijfsleven, de gemeente en met 
lokale energiecoöperaties van inwoners en /of bedrijven. Het Loket Verduursaam 
Energieloket geeft integrale adviezen en stimuleert dat inwoners een kosteneffectief 
en kwalitatief sterk aanbod krijgen, bijvoorbeeld door zicht te houden op provinciale en 
landelijke ontwikkelingen. In de begroting voor 2019 en verder wordt vastgelegd hoe 
de gemeente structureel vormgeeft aan haar Loket Verduursaam Energieloket samen 
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D66 wil dat de gemeente de duurzaamheidslening actief promoot, zodat ook 
particulieren gestimuleerd worden om maatregelen te nemen.

Duurzaam wonen
D66 wil dat wijken in Montferland energie-neutraal zijn in 2030. De gemeente werkt met 
woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties, energiecoöperaties en andere 
relevante partijen een plan uit waarmee álle wijken en buurten voor 2030 energie-
neutraal zijn. Aardgas verdwijnt versneld uit de wijken en wordt vervangen door andere 
warmtebronnen. In de komende collegeperiode volgt een concreet plan om dit te 
realiseren. Bij nieuwbouwprojecten op ontwikkellocaties wordt geen aardgasnetwerk 
meer aangelegd. Inwoners worden vanaf de start betrokken in een open besluitvorming 
over deze energietransitie. Een plan om alle wijken vóór 2030 energieneutraal en dus 
van het aardgas af te krijgen is in 2019 afgerond. Eind 2018 is minstens één wijk 
geselecteerd om met onder andere bewoners, woningcorporatie, netbeheerder en 
energiecoöperatie, van het gas af te gaan.

Duurzame energie
D66 wil dat de gemeente initiatieven van inwoners gericht op duurzaamheid zoals 
zonne- en windcoöperaties ondersteunt. Deze ondersteuning bestaat hoofdzakelijk 
uit het uitwisselen van kennis en het stimuleren van netwerken samen met andere 
duurzame initiatiefnemers. D66 wil dat de gemeente in overleg gaat met haar inwoners 
op zoek naar de beste plekken voor grootschalige opwekking van duurzame energie 
(windmolens en zonneparken) en ondersteunt initiatiefnemers bij de realisatie hiervan. 
Waar mogelijk werkt de gemeente samen met buurgemeenten en de provincie om 
grensoverschrijdende energieparken mogelijk te maken. Planvorming voor locatie en 
plaatsing van windmolens wordt regionaal opgepakt. De gemeente geeft voorkeur 
aan projecten waarin inwoners kunnen investeren en delen in de opbrengsten. Bij 
alle projecten gaat een deel naar kwaliteitsverbetering van de directe omgeving. De 
omgeving moet profiteren van grootschalige duurzame energieopwekking!

Warmte-koudeopslag (WKO) en geothermie zijn nieuwe technieken die als alternatief 
voor aardgas gebruikt worden om huizen te verwarmen. D66 wil deze technieken 
inzetten voor onze gemeente om de doelstellingen te realiseren!
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Om de doelstellingen te bereiken zal er naast besparing veel duurzame energie 
moeten worden opgewekt. Dit zal altijd een combinatie zijn van verschillende vormen 
van duurzame energie. Het is namelijk onmogelijk om alleen met zonne-energie 
of biomassa in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Verder maakt een mix van 
bronnen de energievoorziening minder kwetsbaar. Want de zon schijnt nou eenmaal 
niet altijd. Tevens moet er een balans zijn tussen vraag en aanbod van energie, door 
gebruik te maken van verschillende energiebronnen krijg je al een gelijkmatiger aanbod 
van energie.

Mogelijke mix aan duurzame energiebronnen voor Montferland in 2030 (bron: 
Montferland, op weg naar energieneutraal 2030, juni 2016)

• 15 windturbines (inclusief Netterden-Azewijn)
• 101 zonnestroominstallaties op bedrijfsdaken
• 37 zonneparken (veldopstellingen, waarvan 32 zon op erf, met een totaal oppervlak 
van 44 ha)
• 7 biomassacentrales (zowel voor opwek warmte als elektriciteit)
• 4 biovergistingsinstallaties met een output van 10 mln m3

Tussendoel 2020
• 5 windmolens (inclusief Netterden-Azewijn)
• 20 zonnestroominstallaties
• 7 zonneparken
• 1 biomassa-installatie
• 1 biogas-installatie

Onze ambities ten aanzien van duurzame ontwikkeling
• Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken 
inwoners bij planvorming
• Regionale aanpak ten behoeve van plaatsing en locatie windmolens
• Geen aardgas meer in nieuwbouwwijken
• Stimuleren duurzame kansen: duurzaamheidslening/ stimuleren lokale en 
particuliere initiatieven
• Geothermie en warmte-koude opslag inzetten als nieuwe technieken
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3. Onderwijs in Montferland

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en faciliteiten
Kwalitatief goed onderwijs is een investering in de toekomst van ons land, van onze 
gemeente en van de kinderen van nu en straks. D66 staat voor het beste onderwijs. 
Ons land en onze jeugd moeten toegerust zijn voor de uitdagingen van de toekomst. 
Het onderwijs moet kinderen voorbereiden op een toekomst met beroepen die we nu 
nog niet kennen maar die zeker heel anders zullen zijn dan veel beroepen die we nu 
kennen. Dat betekent dat kinderen kennis en vooral vaardigheden moeten bezitten die 
ze hierop voorbereid.

D66 wil dan ook dat dat de gemeente er voor zorgt dat de huisvesting van de scholen 
op orde is. Uitgangspunt is een kwalitatief hoogwaardige school op bereikbare afstand. 
De gemeente gaat niet over het sluiten van een school, die verantwoordelijkheid ligt 
bij een schoolbestuur. De gemeente gaat wel over goede faciliteiten en een goede 
bereikbaarheid. Veilige fietsroutes naar een school zijn van belang.

De gemeente gaat onderzoeken samen met schoolbesturen hoe ervoor gezorgd kan 
worden dat  basisscholen de beschikking krijgen over een conciërge of een andere 
vorm van onderwijs ondersteuning, zodat onderwijsgevenden meer aandacht kunnen 
besteden aan het onderwijs zelf.

D66 wil jongeren voorbereiden  op toekomstige (banen)mogelijkheden over de grens. 
Daarom wil D66 Duits stimuleren als taal op basisscholen en het voortgezet onderwijs
D66 wil dat de gemeente actief verder gaat met het bestrijden van on- en laaggeletterdheid 
onder volwassenen binnen de gemeente en zet in op bij- en omscholing om kansen 
van inwoners te vergroten

Onze ambities ten aanzien van onderwijs in Montferland
• Goede onderwijsvoorzieningen en onderwijshuisvesting
• Onderwijsondersteuning (conciërges) op alle basisscholen
• Goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen (veilige fietsroutes)
• Het aanbieden van Duits op basisscholen
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4. Wonen, werken, leven in Montferland

Wonen
Voor D66 is het van belang dat er zowel voor starters als voor senioren op de 
woningmarkt voldoende woningaanbod is in de gemeente Montferland. Gezien de 
samenstelling van de bevolking komt er met name een grote vraag naar ‘kleinere’ 
woningen. Bij de bouw van nieuwe woningen moet de invloed van de consument 
maximaal zijn en deze woningen moeten levensloopbestendig en duurzaam gebouwd 
zijn. Levensloopbestendig zodat senioren langer in dezelfde woning kunnen blijven 
wonen. Gezien het feit dat inwoners steeds meer een beroep moeten doen op hun 
eigen sociale infrastructuur, is het van belang dat mensen, wanneer zij dat willen, in 
hun eigen wijk of eigen kern kunnen blijven wonen. In de komende raadsperiode wil 
D66 bevorderen dat voor jongeren voldoende woningen met lage huur beschikbaar 
zijn om ontgroening tegen te gaan.

Corporatiewoningen moeten na renovatie minimaal voldoen aan energie B-label in 
2022. D66 vindt dat dit voor het einde van de komende collegeperiode gerealiseerd 
moet zijn. Voor koopwoningen bestaan er al mogelijkheden om het huis energiezuiniger 
te maken door middel van de duurzaamheidslening. Door promotie van deze 
duurzaamheidslening wil D66 woningeigenaren hiervan bewust maken. D66 wil dat de 
gemeente in samenwerking met de AGEM buurten bij elkaar brengt om gezamenlijke 
plannen te maken om woningen te verduurzamen. Hierdoor profiteren inwoners van 
de schaalvoordelen.

Gezien de toename van de vraag naar levensloopbestendige woningen is D66 
voorstander van het uitbreiden van het aantal huurappartementen. Zowel nieuwe als 
bestaande woningen moeten levensloopbestendig worden gemaakt. Daarnaast zijn 
we voor behoud van het aantal sociale eengezinswoningen. We verwachten dat er ook 
de komende jaren een serieuze vraag is naar dit type woningen. Daarom moet deze 
woningvoorraad de komende tijd niet kleiner worden.

D66 wil alleen woningbouw realiseren binnen de bebouwde kom. Hierdoor kunnen 
kleine kernen/ dorpen toch groeien en blijft er voldoende draagvlak voor het gebruik 
en behoud van voorzieningen.

Werken
D66 wil het economisch klimaat stimuleren en kiest voor duurzame werkgelegenheid. 
Bij grootschalige ontwikkelingen van industriegebieden dient er samengewerkt te 
worden met regio en buurgemeentes. Samen draagt de gemeente Montferland de 
verantwoordelijkheid met de regio voor het verbeteren van het economisch klimaat. 
Bij nieuwe ontwikkelingen dient de landschappelijke waarde van het (landelijk) gebied 
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Bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen dient er geïnvesteerd te worden in 
de directe omgeving, landschappelijke inpassing, het verduurzamen van omliggende 
woningen en het voorkomen van overlast in overleg met omwonenden.

Veel bedrijven zijn afhankelijk van goed internet, ook in het buitengebied. D66 wil dan 
ook dat glasvezel voor iedereen de norm is, ook voor plekken in het buitengebied. D66 
maakt zich sterk voor de aanleg van glasvezel in gebieden waar dit commercieel niet 
vanzelfsprekend is.

Voorzieningen
Leefbare kernen hebben beschikking over goede voorzieningen. Verenigingen zijn hier 
een belangrijk onderdeel van. D66 wil voor alle inwoners bereikbare en kwalitatief 
hoogwaardige voorzieningen, die zich richten op sport en beweging voor inwoners van 
alle leeftijden. Verenigingen die breedtesport aanbieden, worden actief ondersteund 
bij het ontwikkelen van dit aanbod. Dit geldt ook voor aanbod gericht op specifieke 
doelgroepen. Sport- en bewegingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen worden 
door middel van stimuleringssubsidies ondersteund. Er wordt beleid gemaakt op de 
samenwerking tussen verenigingen, zodat specifiek aanbod breed inzetbaar wordt.

D66 wil dat de gemeente een helder en transparant subsidiebeleid opstelt en 
prestatieafspraken maakt met verenigingen. Alle vereningen kunnen aanspraak 
op subsidie maken, mits ze voldoen aan de voorwaarden en voldoen aan de 
prestatieafspraken.

Sport(accommodaties) moet voor alle inwoners toegankelijk zijn. Dat is mogelijk, als 
fysieke en financiële belemmeringen om te sporten worden weggenomen. Gezinnen 
van ouders met lage inkomens worden ondersteund zodat de kinderen aan sportieve 
en culturele activiteiten deel kunnen nemen. Als het nodig is, worden er aanvullende 
middelen beschikbaar gesteld.

Om op lange termijn voorzieningen op peil te houden zet D66 in op het bestrijden van 
leegstand in kernen door bijvoorbeeld concentratie en /of herbestemmen van panden.

Verkeer en vervoer
Kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende 
vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe 
makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, 
hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen. Veilige 
fietsroutes naar scholen en voor het woon-werkverkeer zijn speerpunten van ons 
verkeersveiligheidsbeleid.
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D66 wil het grensoverschrijdend openbaar vervoer verbeteren, zodat woon-werkverkeer 
gestimuleerd kan worden en leerlingen of studenten ook makkelijker kunnen kiezen 
voor onderwijs “aan de andere kant van de grens”.
D66 stimuleert het plaatsen van electrische laadpalen binnen de gemeente Montferland.

Goede verkeersverbindingen zijn essentieel voor een goed woon- werkklimaat in 
Montferland. Aangezien een groot deel van de inwoners werkt buiten de eigen 
gemeente zijn goede verbindingen naar andere regio’s van belang. De doortrekking 
van de A15 en goede doorstroming op de A18 en A12 verdienen aandacht.

Cultuur
Cultuur wordt door mensen gecreëerd. Cultuur kan materieel en immaterieel zijn en 
kan de geschiedenis of het heden vertegenwoordigen. D66 vindt het belangrijk dat alle 
uitingen van cultuur een podium verdienen!

Stimuleer talent en creativiteit. Laat alle kinderen kennis maken met kunst en cultuur. 
Het leert hen zichzelf beter kennen, en elkaar. Het versterkt hun eigen creatieve talenten 
en kritisch onderscheidingsvermogen - onontbeerlijke ‘skills’ in de 21ste eeuw. Zorg 
dat het kunstonderwijs op scholen en het culturele aanbod van culturele instellingen 
goed op elkaar aansluiten. Houd basisvoorzieningen als bibliotheken, centra voor de 
kunsten, podia en muziekscholen bereikbaar voor jong en oud.

Faciliteer het eigen initiatief. Ondernemende inwoners, bedrijven, culturele instellingen 
en creatieve ondernemers zijn allemaal gebaat bij een gemeente die goede voorwaarden 
schept. Stimuleer eigen initiatief en geef culturele instellingen de ruimte om te 
ondernemen, en laat regelgeving aansluiten op de praktijk in deze sector. Formuleer 
een vrijetijdsvisie die synergie oplevert tussen horeca, leisure, middenstand en cultuur.

Onze ambities ten aanzien van wonen, werken en leven in Montferland
• Duurzame instandhouding van voorzieningen: kwalitatief hoogwaardige 
voorzieningen op bereikbare afstand 
• Stimuleren van samenwerking tussen sport- en cultuurvoorzieningen, de 
gemeente ondersteunt dit soort processen
• Helder en transparant subsidiebeleid en prestatieafspraken 
• Glasvezel voor iedereen, ook in het buitengebied
• Bevorderen economisch klimaat
• Grensoverschrijdend openbaar vervoer: blijven aansluiten bij provinciaal initiatief 
om vanuit Euregio naar goede grensoverschrijdende verbindingsmogelijkheden te 
initiëren.
• Goede bereikbaarheid voorzieningen
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5. Zorg voor iedereen in Montferland

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Gemeenten 
hebben sinds 1 januari 2015 meer taken op het gebied van de zorg voor ouderen, 
chronisch zieken en gehandicapten. Door de overheveling van taken van het Rijk 
naar de gemeenten, komt deze zorg (ondersteuning en begeleiding) voor kwetsbare 
mensen bij de overheidslaag die het dichtst bij de
inwoner staat. Niet langer kwetsbare mensen ‘persen’ in protocollen en indicaties 
maar omgekeerd: de hulp en ondersteuning die iemand nodig heeft blijft leidend. Alle 
inwoners hebben de mogelijkheid in onze samenleving te participeren, indien nodig 
ontvangen inwoners noodzakelijke zorg, het gemeentelijk zorgbeleid is gericht op 
vroegsignalering en preventie.
De gemeente Montferland heeft de komende raadsperiode een aantal uitdagingen. 
De groep inwoners van 65 jaar en ouder zal groeien, terwijl het aantal kinderen in 
onze gemeente lijkt te dalen. Langer thuis blijven wonen vraagt om meer zorg. Deze 
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat D66 voor 2018-2022 drie steekwoorden heeft 
geformuleerd voor de zorg in de gemeente Montferland:
• Beschikbaarheid
• Bereikbaarheid
• Betaalbaarheid

Beschikbaarheid
Zorg moet, wanneer het echt nodig is, voor al onze inwoners beschikbaar zijn en moet 
georganiseerd worden rondom de wens of behoefte van de inwoner. Het sociaal team 
is hiervoor in de gemeente Montferland het aanspreekpunt. Via het sociaal team moet 
er toegang zijn tot een ruim aanbod van professionals, maar er moet ook ingezet 
worden op maatschappelijke ondersteuning op vrijwillige basis. Soms kan vroegtijdige 
hulp van een buurman de inzet van professionele hulpverlening voorkomen of uitstellen.

Bereikbaarheid
Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Inwoners moeten weten waar ze zorg kunnen 
aanvragen en wat er eventueel mogelijk is. De communicatie daarover moet aansluiten 
op eventueel beperkte taalbeheersing van inwoners. Een lichamelijke handicap mag 
een inwoner niet belemmeren om een dagopvang of eetpunt te kunnen bereiken. 
Kinderen die vast dreigen te lopen, moeten snel en op de eigen school of in het eigen 
gezin geholpen worden zodat hun ontwikkeling niet stagneert.
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Betaalbaarheid
De gemeente ontvangt van de overheid jaarlijks een budget voor alle zorg. D66 
Montferland is voorstander van zogenaamde budgetneutraliteit.  Dit betekent dat alle 
zorg binnen budget zou moeten blijven. Inwoners moeten wel toegang blijven houden 
tot zorg, ook wanneer het plafond van het gemeentelijk budget eigenlijk bereikt is. Een 
eigen bijdrage naar inkomen moet bespreekbaar zijn. Als er minder zorg dan verwacht 
wordt afgenomen, moet de gemeente onderzoeken hoe dat komt. Transparantie over 
de besteding van middelen vinden wij erg belangrijk. Belangrijk is het inzetten op 
efficiëntie en prestatieafspraken.

D66 zal bij alle voorstellen van het college van B&W in 2018-2022 de bovengenoemde 
drie steekwoorden gebruiken als toetsingscriteria.

Onze ambities ten aanzien van zorg voor iedereen in Montferland
• Zorg is bereikbaar en passend
• Benutten van kansen door optimaal gebruik te maken voorzieningen: mede 
gebruik door zorgaanbieders en welzijnsorganisaties in de kern, welzijns- en 
ouderenzorg dicht bij de mensen
• Vereenvoudigen aanpassen woningen ten behoeve van levensbestending 
wonen
• Samenwerking met omliggende gemeentes om (specialistische) jeugdzorg 
optimaal en efficient te kunnen aanbieden
• Wijkteams zijn bereikbaar en proactief
• Digitale veiligheid en privacy op orde
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6. Groen en mooi Montferland
D66 is trots op het groene Montferland. D66 wil dan ook dit mooie bezit van de 
gemeente behouden en op onderdelen versterken. Dat is van belang voor het 
welzijn van onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten onze gemeente die 
van ons landschap willen genieten.

Recreatie en toerisme
Mensen recreëren het meest in hun dagelijkse leefomgeving. Dat geldt ook voor de 
inwoners van de gemeente Montferland en de regio.
Een mooi landschap is ook van economisch belang: een prettige en mooie 
woonomgeving maakt dat mensen graag in de gemeente Montferland willen wonen. 
Het gevolg daarvan is een positieve waardeontwikkeling van woningen. Ook de 
ondernemers in de (kleinschalige) horeca en het toerisme kunnen hier een graantje van 
meepikken. Goede wandel- en fietsroutes zijn van belang. D66 wil dat de gemeente 
nieuwe initiatieven ondersteunt en faciliteert.

D66 Montferland is blij met het rapport “Van Speldenprik tot Speerpunt” van de 
visiegroep Toerisme, als startpunt om te komen tot goed, structureel en haalbaar 
beleid voor Toerisme & Recreatie

Bebouwd gebied
Het bebouwde gebied mag niet verder verstenen. Met het oog op leefbaarheid 
worden groene elementen versterkt: er wordt niet meer ingebreid op nu nog groene 
locaties, maar er wordt gezocht naar andere mogelijkheden voor woningbouw: mooie 
gestapelde bouw kan ook erg aantrekkelijk zijn. Bewoners worden door de gemeente 
gestimuleerd om ‘versteende’ tuinen aan te pakken en daarin meer groen aan te 
leggen, om zodoende meer buffercapaciteit te hebben bij overvloedige regenval. D66 
wil bewoners meer invloed en mogelijkheden geven om extra groen in de buurt aan te 
leggen en zelf te onderhouden (bijvoorbeeld buurttuintjes) in de publieke ruimte

Natuur en landschap
De aanwezige natuur- en landschapswaarden in omgevingsvisies en –plannen worden 
goed beschreven en ook op kaarten weergegeven. Er wordt voorzien in een goede 
natuurcompensatieregeling en een gemeentelijk natuur- en landschapsfonds.
D66 wil dat de gemeente het onnodig uitbreiden van woonwijken en bedrijven¬terreinen 
in het landelijk gebied voorkomt en ziet er op toe dat kernkwaliteiten worden behouden 
en versterkt. Vrijgekomen locaties in het buitengebied worden gesaneerd. Lokale 
groene initiatieven worden bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen zo goed 
mogelijk ondersteund
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Beheer
D66 wil dat de gemeente naar ecologisch beheer van bermen en slootkanten streeft. 
Ook particulieren worden gestimuleerd hun groen op ecologische wijze, dus zonder 
bestrijdingsmiddelen te onderhouden. Het beheer is zoveel mogelijk gericht op behoud 
en herstel van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door gefaseerd maaien, de aanleg van 
bloemenweiden en gevarieerde struwelen, zodat soorten als wilde bijen, hommels, 
vlinders, vogels en zoogdieren voldoende voedsel en beschutting hebben. De gemeente 
kiest daarbij voor een aantal specifieke doelsoorten. Gemeentelijke gebouwen worden 
voorzien van nestkasten en andere faunavoorzieningen.

Handhaving
D66 wil dat de gemeente ervoor zorgt dat de bermen, slootranden en ander 
groenstructuren in het landschap niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor 
ze bestemd zijn. Verharding wordt voor¬komen. Ten aanzien van het sluipenderwijs 
illegaal omvormen van bermen en landschaps¬elementen voor agrarische functies zal 
de gemeente handhavend optreden.
Verder informeert de gemeente initiatiefnemers en inwoners actief over de 
beschermingsregels uit de Wet Natuur¬bescherming die voor hen gelden 
(soortenbescherming/gebiedsbescherming).

Bomen
Bomen verfraaien de bebouwde omgeving en zorgen voor schaduw en koelte. Iets 
wat steeds belangrijker wordt nu door klimaatverandering temperaturen stijgen en 
hittegolven vaker voorkomen. De gemeente zet zich in om het bomenbestand binnen 
de gemeente minimaal op peil te houden. Als bomen toch moeten worden gekapt, 
geldt het compensatiebeginsel. Dit betekent dat er ergens anders groen voor terug 
moet komen. In samenspraak met lokale natuur- en milieuorganisaties worden de 
hoofdgroenstructuur en bijzondere bomengroepen, waardevolle solitaire bomen, 
bomenlanen e.d. vastgelegd.

Landbouw en voedsel
De gemeente stelt een beleidsvisie op waarin wordt gestreefd naar een duurzame, 
grondgebonden landbouw die goed is ingepast in het landschap.
De gemeente zet in op een ‘groenblauwe door¬adering’ van het agrarische landschap, 
met behoud en herstel van groene landschapselementen en natuurvriendelijk beheer 
van bermen en oevers.
De gemeente stimuleert verbreding van de landbouw met functies op het gebied van 
zorg, recreatie, natuur. Zij wil geurhinder en gezondheids¬klachten voorkomen en voor 
uitbreiding van intensieve veehouderijen alleen toestemming geven als er een serieus 
gesprek heeft plaatsgevonden en de initiatiefnemer alles in het werk heeft gesteld om 
bezwaren weg te nemen.
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Onze ambities ten aanzien van een groen en mooi Montferland
• Verbeteren en behoud landelijke schoonheid (ook in relatie tot energietransitie)
• In samenwerking met branche kiezen gedegen toeristische beleid
• Stimuleren ondernemers op gebied van recreatie en toerisme
• Stimuleren grensoverschrijdende initiatieven: het houdt niet op bij de Nederlandse 
grens
• Realistisch alternatief voor de regionale landbouw
• Het stimuleren van recreatieve en toeristische wandel- en fietsroutes binnen de 
gemeente
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7. Bestuur, regionale samenwerking en 
financiën

Samenwerking met andere gemeenten
De gemeente Montferland ligt in een regio die inwoners uit de hele regio veel kansen 
biedt. Inwoners van de gemeente Montferland werken veelal buiten de eigen gemeente. 
D66 wil dan ook dat de gemeente afspraken maakt met de regiogemeenten over alles 
wat de regio aangaat: wonen, werken, ondernemen, onderwijs, zorg, verkeer, cultuur, 
duurzaamheid, toerisme of recreatie. De gemeente Montferland maakt er deel van uit 
en heeft belang bij een vitale regio.
Met aandacht voor de eigenheid en eigen verantwoordelijkheid van de gemeente, 
heeft iedereen belang bij onderlinge afstemming over veel van deze zaken. Regionaal 
en waar nodig en nuttig de provincie en landsgrenzen overschrijdend.
De samenwerking binnen de regio wordt vaak uitgevoerd door Gemeenschappelijke 
Regelingen. De invloed van gemeenteraden daarop blijft een punt van zorg.
De gemeente Montferland ligt in het overgangsgebied tussen de stad Arnhem-Liemers 
en de Achterhoek. Voor elk van de kernen binnen de gemeente ligt de balans qua 
oriëntatie weer anders. Dit brengt met zich mee dat de gemeente Montferland zich op 
beide buurregio’s moet blijven oriënteren.

Financiën
D66 staat voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat de meerjarenbegroting 
van de gemeente sluitend is en dat risico’s en reserves op orde zijn. Eventuele tekorten 
worden in de betreffende jaren opgevangen en meevallers worden besteed aan het 
realiseren van onze inhoudelijke speerpunten. Financiële reserves worden incidenteel 
ingezet en niet om gaten in de begroting te dichten!

Financiën sociaal domein
De afgelopen jaren heeft de gemeente veel sociale taken vanuit het Rijk erbij 
gekregen, met fikse kortingen die ons ook financieel stevig hebben geraakt. D66 wil 
een sluitend financieel kader voor het sociaal domein en gaat uit van een blijvend 
budget neutraliteit. Hierin lopen de inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas en is 
er voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. D66 beseft zich als geen 
ander dat de transformatie in het sociaal domein tijd en geld vraagt. Dit leidt volgens 
D66 tot financiële ruimte om via transformatie en maatwerk de zorg en ondersteuning 
aan inwoners te verbeteren. De komende jaren wil D66 deze lijn verder versterken en 
invullen.
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Gematigd belastingbeleid
Als het gaat om lokale belastingen voert D66 een gematigd beleid. D66 zet zich in 
voor het niet verhogen dan wel verlagen van de lokale lasten. Waar mogelijk wordt het 
principe 'de vervuiler betaalt' toegepast.

Eventuele financiële ruimte vanuit het Rijk benutten voor realisatie ambities 
De komende jaren ontstaat er naar verwachting meer financiële ruimte, omdat de 
economie groeit en daarmee ook de gelden die de gemeente Montferland vanuit het 
Rijk krijgt. D66 wil dat deze gelden gericht worden ingezet om onze belangrijkste 
ambities te realiseren zoals investeren in duurzaamheid, cultuur, maatwerk in 
welzijnsvoorzieningen, groen en goede infrastructuur.

Onze ambities ten aanzien van bestuur, regionale samenwerking en financiën
• Samenwerking in Gemeenschappelijke Regelingen alleen met duidelijke 
prestatieafspraken en democratische legitimiteit
• Regionale samenwerkingsverbanden, helder en transparent, navolgbaar in 
resultaat. 
• Bij nieuwe samenwerkingverbanden de oriëntatie van inwoners leidend
• Gezonde financiële huishouding en reserves op orde houden. Terughoudendheid 
bij mogelijke hoge financiële risico’s
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