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D66 krijgt het voor elkaar

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
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Voorwoord lijsttrekker
Beste lezer,
Samen met andere D66-ers staan wij klaar om de
gemeente Raalte in de komende jaren verder te helpen.
Wij willen met dit programma bewoners, ondernemers
en organisaties inspireren om met elkaar de schouders
eronder te zetten: samen kunnen wij het maken.
Raalte heeft de afgelopen jaren veel te verduren gehad,
te denken valt aan de enorme bezuinigingsslag in 2014,
de crisisperiode, de grote transities in het Sociaal
Domein, de plannen voor een AZC , de perikelen rond
de Zegge VII, de N35 en nog veel meer.
D66 Raalte heeft zich in deze raadsperiode met twee man in de oppositiefractie steeds
constructief en positief opgesteld in de gemeenteraad. Denk hierbij aan de talrijke initiatieven
die D66 Raalte de afgelopen raadsperiode heeft gepresenteerd:
o wij hebben met succes opgeroepen tot een gedegen economische agenda (het Economisch
Werkatelier Raalte);
o wij namen het initiatief om een raadswerkgroep Sociaal Domein in het leven te roepen;
o wij hebben bestuurlijke vernieuwing aangejaagd. Resultaat: de ‘Raad Op Pad’;
o er is door D66 Raalte een succesvolle provinciale en landelijke lobby gevoerd voor het
knooppunt Raalte;
o D66 Raalte heeft bij haar provinciale en Haagse achterban aandacht gevraagd voor de
gevolgen die de gemeente en haar inwoners treft na uitbreiding van vliegveld Lelystad;
o wij hebben bij herhaling aandacht gevraagd voor een hogere duurzaamheidsambitie, met
als resultaat de versnellingsagenda duurzaamheid;
o bovendien hebben wij natuurlijk het initiatiefvoorstel voor burgerraadsleden ingediend en
zo kan ik wel even doorgaan.
D66 Raalte is trots op wat er is bereikt. Gouden bergen hebben wij u eertijds niet beloofd,
maar wel een kritische blik op wat er met uw geld gebeurt en wat de gemeente Raalte en
haar inwoners hiervoor krijgen. Dit gaan we doorzetten in de komende periode en met uw
stem kan onze invloed nog groter worden.
De positie van D66 Raalte in de gemeenteraad wil ik graag uitbouwen. We hebben daartoe
een aantal speerpunten opgesteld die de komende vier jaar voor ons, maar zeker ook voor
u, van belang zijn.
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Dit verkiezingsprogramma is geschreven op
hoofdlijnen die gerelateerd zijn aan de doelen en
horizons die wij als D66 Raalte nastreven. Om de
omvang ervan te beperken, zijn niet àlle details in dit
programma opgenomen. Wij hebben veel ideeën die
we met u willen bespreken en die verder gaan dan dit
programma. Ik bied u dan ook graag de mogelijkheid
om ons de komende jaren van input te voorzien en het
gesprek met ons aan te gaan. Op deze wijze ontstaat
een dynamisch D66 programma met een koers
waarop ook ù kunt bijsturen. Kortom: een programma
voor ons allemaal.

Ik wil iedereen bedanken die tijd en aandacht voor ons heeft vrijgemaakt en heeft meegedacht
bij het ontwikkelen van dit programma. Ik hoop dat het u inspiratie geeft om te gaan stemmen
op 21 maart 2018. Dat is de oproep die ik aan u wil doen: maak gebruik van uw democratisch
recht en breng op 21 maart 2018 uw stem uit.

Ik ga voor D66.
Doet u mee?

Bert Terlouw
Lijsttrekker D66 Raalte

1. Inleiding
Bij de politieke prioriteiten van onze lokale visie kijkt D66 Raalte allereerst naar
de vijf richtingwijzers van onze landelijke partij. Deze richtingwijzers vormen de
basis van ons denken en handelen. Met dit in het achterhoofd hanteren we voor dit
programma 2018-2022 drie invalshoeken:
o Hoe ontwikkelt de maatschappij zich in de komende jaren?
o Wie zijn de inwoners van de gemeente Raalte en waar hebben zij behoefte aan?
o Hoe speelt het bestuur van de gemeente hierop in en hoe pakken we dit aan?
Maatschappelijke ontwikkelingen
Binnen het brede spectrum aan ontwikkelingen en tendensen in de maatschappij zien
wij zes belangrijke ontwikkelingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vitaliteit
Flexibilisering
Internationalisering
Robotisering
Vergrijzing
Klimaatverandering

1. Vitaliteit
Vitaliteit staat voor een levensstijl die in balans is en waar gezondheid, voldoende
bewegen, gezond eten, sociale activiteiten en geluk deel van uitmaken. Een prettige
leefomgeving draagt hier aan bij. Van de inwoners zelf wordt eigen inbreng verwacht,
maar de gemeente moet daar in haar beleid ook wel op inspelen. Denk aan voorzieningen
om te kunnen wandelen en fietsen. Hier kan volgens D66 Raalte een win-win-situatie
ontstaan: gezonde inwoners met veel sociale contacten hebben immers minder zorg
nodig.
2. Flexibilisering
Waar de mens vroeger in vaste patronen leefde, zijn die nu veranderd en veranderen
ze nog steeds. Veel mensen kennen nu flexibele werktijden. Dus eten we op
verschillende momenten, kunnen zo’n beetje 24 uur per dag fitnessen en andere
activiteiten ondernemen. De tijdspanne waarin wij actief leven is in onze beleving enorm
opgerekt. De markt past zich hier snel op aan, waarbij door voortgaande technische
ontwikkelingen de consument steeds meer taken uit handen worden genomen. Als
gevolg hiervan gaan we onze tijd anders indelen. We raken er aan gewend, dat alles
snel geregeld is. Ook gemeenten zullen hier steeds meer op inspelen. Bijvoorbeeld
met de mogelijkheid om via websites 24/7 vragen te stellen, afspraken te maken en
aanvragen of bezwaren in te dienen.
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3. Internationalisering en regionale samenwerking
We reizen meer, waardoor we meer van de wereld zien. Ook door sociale media wordt
onze wereld steeds groter. We weten wat er elders in de wereld gebeurt en mogelijk
is; iets dat we ook willen terug zien in onze directe leefomgeving. Deze trend is ook
zichtbaar in de economie en het zoeken naar ‘het beste van twee werelden’.
Dat roept vragen op: wat kan lokaal beter en welk profijt hebben we van regionale
ontwikkeling en samenwerking? Bijvoorbeeld bij energie- en voedselproductie: wat
kunnen we lokaal doen en wat moeten we bovengemeentelijk regelen of juist niet? En
wat betekent dit voor onze bewoners? In hoeverre zijn zij betrokken bij dit soort zaken
als het allemaal ver van ons af wordt geregeld en geproduceerd?
Gemeenten krijgen steeds meer taken overgedragen ( zoals welzijnsbeleid, grote
stedenbeleid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid). Ook zorgtaken van het Rijk,
van de provincies en taken van Zelfstandige Bestuursorganen zijn overgedragen.
D66 steunt deze ingezette beweging, maar wenst dat gemeenteraden meer inspraak
krijgen in deze processen en dit niet alleen binnen de verantwoordelijkheid van de
portefeuillehouders ligt. Want wat efficiënt en effectief dicht bij de inwoner georganiseerd
kan worden, brengen wij onder in gemeenten. Alleen krachtige gemeentebesturen
kunnen deze opdrachten goed uitvoeren.
Samenwerking met onze buurgemeenten is daarbij noodzakelijk. D66 Raalte wil hierop
sterker inzetten. Ons streefdoel is een doelgericht gezamenlijk ambtenarenapparaat
met onze buurgemeenten. Hierbij is het wel van groot belang, dat de democratische
controle gewaarborgd wordt. Hiervoor willen wij ons sterk maken.
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4. Techniek en robotisering
Techniek en robotisering gaan steeds meer bepalen hoe het leven eruit ziet. Je telefoon
weet waar files of vertragingen zijn en vertelt je wanneer de reis moet starten om op
tijd te komen op een afspraak. De boodschappen kunnen aan huis bezorgd worden
en we bestellen daarom onze spullen steeds vaker via internet. Dit alles betekent, dat
het leven er anders uit komt te zien.
Omdat we nu bijna alles vanuit de ‘luie stoel’ kunnen regelen, zijn meer bezorgers op
pad. Hierdoor verdwijnen ongetwijfeld banen, maar er komen andere voor terug. Dit
vraagt om flexibiliteit en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk.
Maar ook met nieuwe technieken zoals zorg op afstand, opslag van energie en elektrisch
rijden zullen we meer en meer te maken krijgen. Daar moeten we bij het ontwikkelen van
het gemeentelijk beleid in Raalte rekening mee houden. In de agrarische sector wordt
steeds meer gebruik gemaakt van automatisering bij bemesting en gewascontrole.
De steeds grotere landbouwvoertuigen beïnvloeden het verkeer op de veelal smalle
buitenwegen. De gemeente zal ook hier rekening mee moeten houden.

5. Vergrijzing
Het aandeel ouderen in onze gemeente groeit en deze groei gaat de komende jaren
versneld verder. Dit heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting,
mobiliteit en zorg. De gemeente Raalte moet hierbij actief inspelen op de uitdagingen
die de vergrijzing met zich meebrengt, zoals langer thuis wonen, kleiner wonen,
inwonen, mantelzorg, veranderende vrije tijdsbesteding, andere zorgbehoefte en
compact wonen dicht bij de voorzieningen.
6. Klimaatverandering
Naast lokale uitdagingen staan wij als gemeente voor nog grotere uitdagingen die voor
een deel bij óns terecht komen. Het klimaat verandert, de zomers worden warmer,
het regent vaker én meer en bovendien verschuiven de seizoenen. Wereldwijd zijn
afspraken gemaakt om de voortschrijdende opwarming te beperken en zo mogelijk
een halt toe te roepen. We voelen ons als inwoners van Raalte mede verantwoordelijk
voor deze zorgwekkende problematiek en willen, sterker nog, móeten volgens D66
Raalte, daar een bijdrage aan leveren. We zullen anders moeten handelen als het
aankomt op energieverbruik, energieopwekking, mobiliteit en voedselproductie.
En dat moet lokaal, want uiteindelijk zullen wij zelf naar een andere mind-set toe
moeten als het aankomt op het klimaat.
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D66 en haar visie op de toekomst van Raalte
D66 is er bij het schrijven van haar verkiezingsprogramma vanuit gegaan,
dat Raalte een kleine gemeente in een landelijk gebied met een overwegend
agrarisch karakter is. Met in twee kernen een centrumfunctie voor de
overige kernen en een klein aantal kernen daarbuiten.
De Duurzaamheidsbalans is een jaarlijkse meting van alle gemeenten in
Nederland op basis van 109 sociale-, economische- en milieu-indicatoren.
De onderzoekers die deze meting hebben uitgevoerd en verwerkt,
kwamen onder andere tot de volgende conclusie bij kleine, agrarische
gemeenten. Kleine gemeenten scoren gemiddeld goed op het gebied van
sociale- en milieuaspecten en doorgaans wat lager op economie. Op het
eerste gezicht lijkt het erop, dat de eerste uitdaging van deze gemeenten
het verbeteren van de economie is. Economische groei heeft echter over
het algemeen een negatief effect op de sociale cohesie en het milieu en is
om allerlei redenen ook niet de sterkste kant van kleine gemeenten.
Vervolgens concluderen ze, dat kleine gemeenten die zich in de buurt van
grote gemeenten bevinden, vaak kunnen profiteren van de economische
groei in die grote gemeenten. Dit komt, omdat hun inwoners dáár werk
vinden en thuis genieten van de sociale- en milieuvoordelen. Onder
voorwaarde, dat de landbouw nog milieuvriendelijker wordt, kan het
landelijke karakter van agrarische gemeenten in het dichtbevolkte
verstedelijkte Nederland op termijn een voordeel zijn. Het behoud van de
sociaal-culturele en ecologische voordelen is daarmee een belangrijke
duurzaamheidsstrategie voor de toekomst.
De recente golf van op efficiency vergroting gerichte fusies tussen
gemeenten, kan tegen grenzen aan lopen. Zorgvuldig afwegen van voorsen tegens van soms ongebreidelde groei lijkt een realistisch advies. Kleine
gemeenten doen er dan goed aan om klein te blijven.
Mede op basis van deze informatie vindt D66 Raalte dat onze gemeente
moet doen waar het goed in is: blijven investeren in een kwalitatief goede
woon- en leefomgeving, in een landelijk gebied met agrarische activiteiten
die voldoen aan de hoogste milieueisen en bijdragen aan het nog
aantrekkelijker maken van ondernemen in recreatieve activiteiten.
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2. Betrouwbare en levendige gemeente
Een goed gemeentebestuur weet wat er onder de bevolking leeft en is toegankelijk
voor haar inwoners. Zij moeten zich kunnen herkennen in hun gemeentebestuur.
o De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf
o Inwoners moeten vroegtijdig betrokken worden bij plannen
D66 Raalte vindt, dat een betrouwbare en levendige gemeente een vitale gemeente is.
Vitaliteit is veel meer dan alleen gezond zijn, namelijk ook genieten en geluk. Maar de
basis is wel ‘gezond’ in de ruimste betekenis van het woord. Een gezonde gemeenschap
wordt gevormd door tevreden inwoners, goed renderende ondernemingen, een
actieve gemeentelijke organisatie, gedreven maatschappelijke organisaties en
onderwijsinstellingen. We streven ernaar, dat al deze onderdelen stuk voor stuk
financieel gezond, vitaal en (pro) actief zijn. Zo ontstaat een vitale gemeente, waar het
voor iedereen prettig wonen is. Als het in de basis goed zit, dan kunnen we gelukkig
zijn en genieten.
D66 Raalte is er van overtuigd, dat mensen vindingrijk en krachtig zijn. Als we daarop
vertrouwen, dan zien we een overheid die uitgaat van wat mensen wél kunnen, in
plaats van waar ze niet toe in staat zijn. D66 Raalte wil mensen die het (even) niet
zélf redden graag helpen om weer grip op hun leven te krijgen. D66 Raalte blijft zich
inzetten voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen: het accepteren van
elkaars verschillen wordt de norm.
Participatie en goed bestuur
De gemeente is de bestuurslaag waar inwoners het meest mee te maken hebben.
Het contact tussen inwoners en het bestuur is door de transitie van de zorg naar
de gemeenten al toegenomen en zal nog meer toenemen door de invoering van de
omgevingswet.
De transitie van de zorg naar de gemeente én de invoering van de omgevingswet
hebben beide tot doel om de invloed van de burgers op de zorg en zijn omgeving te
vergroten. D66 Raalte staat hierachter maar vindt, dat dit wel consequenties heeft
voor de rol van de gemeente. Wij willen dat de gemeente een coöperatieve partner in
burgerinitiatieven is: ondersteunen waar nodig, in vertrouwen faciliteren en op afstand
toekijken waar dat kan.
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Dit heeft tot gevolg dat:
Het bestuur haar zichtbaarheid naar de burgers moet vergroten
door beter te communiceren waarom bepaalde beslissingen worden
genomen of waarom bepaalde idealen worden nagestreefd.
Inwoners gestimuleerd worden en ruimte krijgen om eigen initiatieven
te ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren. Contactambtenaren
en wijkagenten hebben hier een belangrijke taak. Bewoners moeten
met vragen en problemen makkelijk toegang hebben tot deze mensen.
Inwoners in een vroeg stadium bij het proces van besluitvorming
worden betrokken.
Het bestuur goed te bereiken is door onder andere langere
openingstijden en goede online bereikbaarheid.
Het bestuur goed te begrijpen is.
Het gebruik van adviseurs en vrijwilligers nodig is bij het in begrijpelijke
taal opstellen van briefteksten en artikelen.
Het bestuur inwoners, bedrijven, instellingen op eigen initiatief
wijst op mogelijkheden. Te denken valt hierbij aan subsidie en/of
dienstverlening.
De raad dichtbij de inwoners staat. Dit begint met een oprecht open en
toegankelijke houding, die wordt ondersteund met informatiemomenten
voor inwoners en momenten waarop de raad zich laat informeren door
de inwoners van de gemeente (wat speelt er en welke ideeën hebben
ze). De Raad Op Pad is hierbij een goed initiatief gebleken, maar te
denken valt ook aan de top 100 gesprekken.
De inzet van burgerraadsleden moet worden nagestreefd. In de
afgelopen raadsperiode heeft een initiatiefvoorstel van D66 het niet
gehaald. D66 Raalte zet zich de komende periode in om dit alsnog te
realiseren.

D66 krijgt het voor elkaar
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Rechtspositie, privacy en klachten
D66 Raalte gaat er van uit, dat de gemeente al haar inwoners gelijkwaardig en als
gelijken behandelt. Inwoners moeten dan ook de mogelijkheid hebben de gemeente
hier op aan te spreken. Dat geldt zeker wanneer men in een afhankelijke positie komt.
Mensen die in een hulpverleningstraject terecht komen, lijken al gauw zelf de regie over
het leven kwijt te raken. Dat hoort niet. Mensen die in een moeilijke situatie verkeren
behoren zoveel mogelijk hun autonomie te behouden. D66 Raalte waakt over de
rechtspositie van hulpvragers: wij ijveren voor zelfbeschikking, waarheidsvinding, recht
op privacy en een goede klachtenregeling.
Aanvullend hierop wil D66 Raalte dat de gemeente altijd de privacy van haar inwoners
beschermt. Met de toenemende decentralisatie van taken heeft de gemeente een
steeds grotere rol gekregen in het ontsluiten, maar vooral ook het bewaken van de
gegevens van haar inwoners. D66 Raalte is van mening, dat een Privacy Handvest
mogelijkheden biedt om dit op een gedegen en gestructureerde manier te doen. U
vindt het handvest op de website van D66 Raalte:
http://raalte.d66.nl/publicaties/privacy-handvest-d66-raalte/

Financieel gezond
Als D66 Raalte zien wij, dat inwoners, ondernemers en organisaties veel verlangen van
de gemeente Raalte. Helaas zijn de financiële kaders voor een gemeente erg smal.
Ruim 90% van de gemeente uitgaven ligt vast voor verplichte uitvoering van door het
Rijk aan gemeenten opgelegde taken. Slechts een kleine 10% van de begroting is door
de gemeente zelf direct beïnvloedbaar. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden
en wel zo goed mogelijk!
De prognoses geven aan, dat we op weg omhoog zijn en dat er meer ruimte komt
in de komende jaren. Hier dienen we met gezond verstand mee om te gaan. Voor
D66 Raalte betekent dit niet zomaar geld uitgeven, maar alleen als het écht nodig is.
Bijvoorbeeld aan voorzieningen voor bewoners die niet in staat zijn dit zelf te regelen. Het
gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid
en ondernemerschap, want alléén is de gemeente daartoe niet in staat. Voor de
toekomst dient de gemeente middelen te reserveren voor het bestendig maken van de
gemeentelijke financiën.
Het is de plicht van de gemeente, om blijvend te kunnen voldoen aan al haar financiële
verplichtingen. Toch wil D66 Raalte in principe extra lastenverhogingen per inwoner
vermijden en streeft zij naar een eerlijke balans. Indien er onverhoopt toch gekozen
wordt voor lastenverhoging, dient dit zo veel mogelijk naar draagkracht en profijt te
worden verdeeld.
D66 Raalte heeft de afgelopen jaren gestreefd naar een heldere, strakke planning en
controlcyclus. Wij zijn van mening, dat er altijd sprake zal blijven van verbetering.
Omdat we nooit van te voren weten waar we de komende jaren aan toe zijn, zal de
gemeente ervoor moeten zorgen, dat structurele kosten ook structureel gedekt zijn.
Dat stelt de gemeente voor keuzes. D66 Raalte verlangt dan ook dat de begroting
consistent is.
Lokale heffingen bij de inwoners en ondernemingen in Raalte zijn een belangrijke
inkomstenbron voor de gemeente. Met de besteding van deze middelen heeft de
gemeente een grote mate van vrijheid. Voor D66 Raalte is het van het grootste belang,
dat de besteding van deze financiële middelen zo transparant mogelijk plaatsvindt.
De gemeenteraad heeft naar de eigen inwoners een extra verantwoordelijkheid om
daar op toe te zien. Het is van belang, om leges, rioolrechten en bouwvergunningen
kostendekkend te maken. Bij de gemeente rust de plicht om haar dienstverlening aan
inwoners en bedrijven zo goedkoop en efficiënt mogelijk uit te voeren. Nogmaals: het
moet altijd inzichtelijk zijn wat inwoners terug krijgen voor hun afdracht.
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D66 Raalte wil niet alleen kijken of een aanvraag gegrond is, maar ook of de aanvrager
het wel nodig heeft.
Achterliggende gedachte is, dat er geen subsidie wordt verstrekt aan organisaties als
die het zelf kunnen betalen. Ook zal goed gekeken moeten worden naar het effect
van de subsidie: is er wel sprake van toegevoegde waarde. Voor het toekennen van
subsidies willen wij een zogenaamde ‘horizonbepaling’ toevoegen. Subsidies worden
verleend voor een vooraf te bepalen periode. Na afloop van deze periode moet de
betreffende organisatie een nieuwe aanvraag indienen. In de nieuwe afwegingen wordt
dan beoordeeld in hoeverre de vorige subsidieverstrekking effectief was en hernieuwde
subsidietoekenning (nog steeds) aansluit bij het gemeentelijke beleid.
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Omgevingswet
De invoering van de nieuwe zorgwet was in de afgelopen raadsperiode de grootste
verandering die gemeenten moesten doorvoeren. In de komende raadsperiode wordt
dit de Omgevingswet. Vanaf 2018 starten de voorbereidingen en in 2021 wordt de wet
definitief van kracht.
Waarom de Omgevingswet?
Nederland kent talloze wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een
ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Daarom worden in
de nieuwe Omgevingswet 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)
en 75 ministeriële regelingen omgezet in één Omgevingswet en vier AMvB’s.
Dit moet een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven
teweegbrengen. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij
de kernwoorden. Door het aantal regels te reduceren, maar gelijktijdig de resterende
regels meer overzichtelijk te maken, wordt ruimte voor initiatieven gecreëerd. Daardoor
kan lokaal maatwerk worden geleverd, waarbij het doel van een initiatief in de fysieke
leefomgeving centraal staat en niet meer de vraag ‘mag het wel?’ Dat biedt vertrouwen
over en weer.

D66 Raalte staat achter deze wet en haar uitgangspunten en zou graag willen, dat in
de aanloop naar de feitelijke ingangsdatum al gewerkt gaat worden in de geest van
deze wet. Inwoners, bedrijven en instellingen en hun initiatieven staan centraal en niet
de regels: werken vanuit ‘ja mits’ en niet langer vanuit ‘nee tenzij’. Bij het opstellen
van een Omgevingsvisie pleit D66 voor regionale samenwerking en zijn voor D66 een
gezonde leefomgeving, behoud van natuur, toeristische aantrekkelijkheid met ruimte
voor ontwikkeling belangrijke opgaven.
Fysieke leefomgeving
Meer nog dan in het verleden, moet de gemeente in de nieuwe Omgevingswet zorgdragen
voor een gezonde leefomgeving. De vele mogelijkheden van burgerparticipatie die
deze wet mogelijk maakt, zullen wij benutten om een schone, gezonde, duurzame en
veilige fysieke leefomgeving voor inwoners te realiseren met voldoende voorzieningen
voor volwassenen (goed wonen, leven en werken) en kinderen (spelend leren, sociaal
ontwikkelen). Daarbij zal D66 Raalte kwaliteit, duurzaam, gezond en veiligheid als
kernwaarden bij de beoordeling hanteren.
D66 Raalte wil dat er kritisch wordt gekeken naar de speelplekken in de dorpen en
buurten. Niet alle speelplekken sluiten aan op de behoeften bij de Raalter jeugd. De
buurtvoorzieningen moeten bij voorkeur meegroeien met de ouder wordende jeugd.
D66 Raalte is voorstander van een faciliterende gemeente die speelplekken in
eigen beheer geeft aan buurten. D66 Raalte maakt bezwaar tegen het opheffen van
speelplekken louter op financiële gronden.
Steeds vaker worden speelplekken van natuurlijke elementen voorzien: het zogenaamde
‘natuurlijk spelen’. Klimrekken worden vervangen door boomstammen en tegels door
zand. Deze ‘groene’ speelplekken hebben een positief effect op de jeugd en dragen
bij aan een beter milieu. D66 Raalte wil bevorderen, dat speelplekken voortaan worden
ingericht met alleen nog natuurlijke elementen.
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De kernen
Raalte is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. De oude
dorpskernen van Luttenberg, Heeten, Nieuw Heeten, Lierderholthuis,
Broekland, Mariënheem en Laag Zuthem zorgen er samen met de
centrumdorpen Raalte en Heino voor, dat het dorpse karakter in grote
delen van de gemeente Raalte behouden blijft.
Raalte is een plattelandsgemeente in de categorie ‘kleinere gemeenten’
(dertig- tot vijftigduizend inwoners). Dit betekent, dat het beleid prioriteit
moet toekennen aan drie factoren die voor dit soort gemeenten het
belangrijkst zijn: landbouw, sociaal culturele aspecten en toerisme.
D66 Raalte wil de samenhang binnen de gemeente versterken door in
de ontwikkeling van Raalte de nadruk te leggen op verbinding van het
centrum van Heino met het centrum van Raalte. Beide als kloppend hart
binnen de gemeente.
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Mobiliteit en bereikbaarheid
Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijk voor het goed functioneren van onze
gemeente. Voor bewoners om hun voorzieningen en werk te bereiken en om
sociale contacten te kunnen onderhouden, voor bedrijven is goede bereikbaarheid
voorwaarde om economisch rendabel te kunnen opereren. Op dit moment zorgt ons
mobiliteitssysteem voor onevenredig grote nadelen op het gebied van duurzaamheid.
Het wegverkeer is één van de belangrijkste veroorzakers van fijnstof en broeikasgassen
en draagt in belangrijke mate bij aan een slechte luchtkwaliteit en beperking van de
levensverwachting.
D66 Raalte streeft naar een omgeving waar inwoners worden geprikkeld om te
bewegen en zich per fiets of te voet te verplaatsen. Fietsen of lopen is gezond en
beter voor het milieu. Het aantal kinderen dat lopend of op de fiets naar school gaat
neemt af. D66 Raalte wil kinderen toch stimuleren om naar school te lopen of te
fietsen en zet zich dan ook in voor een goede ontsluiting van de kernen en goede en
veilige verbindingen voor fietsers en wandelaars. Autogebruik kan worden ontmoedigd
zonder een onbereikbare gemeente te worden. Mobiliteit moet schoner.
Er moet dan ook meer worden geïnvesteerd in infrastructuur die is gericht op wandelen
en fietsen. Om het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer te bevorderen, moeten
fietssnelwegen ontwikkeld worden. De aanleg van de F35 tussen Raalte en Zwolle
heeft mede in het belang van filebestrijding grote prioriteit.

Bovendien is fietsen, zelfs als het elektrisch is, duurzamer dan vervoer per auto. Samen
met de D66 Statenfractie bij de provincie, zal D66 Raalte zich ervoor inspannen, dat
de F35 er komt!
Wij houden rekening met een wijziging van voertuigtypen en passen onze infrastructuur
erop aan, bijvoorbeeld met het realiseren van voldoende laadpalen. D66 Raalte wil dat
bij de aanleg van nieuwe fietspaden rekening wordt gehouden met het veilig inhalen
van langzaam fietsverkeer en scootmobiels.
Samen met de fractie van de Provinciale Staten zet D66 Raalte zich in voor goed
openbaar vervoer in zowel de gemeente Raalte als de provincie. Buurtbussen leveren
een dankbare aanvulling op de bereikbaarheid en mobiliteit van onze inwoners, maar
ook op die van de inwoners van de ons omringende gemeenten. De vrijwilligers die deze
buurtbussen rijden worden gewaardeerd en dienen door de betreffende gemeenten
ruimhartig gefaciliteerd te worden.
Dit soort maatregelen zorgt er mede voor, dat we een omgeving creëren waar de
luchtkwaliteit goed is. Dan dient het stoppen of reduceren van uitstoot door bedrijven,
waaronder (ammoniak-) uitstoot door agrarische bedrijven, gelijktijdig aangepakt te
worden.
D66 Raalte blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van de N35. Omdat wij hierin samen
sterker staan, doen wij dit samen met de omliggende gemeenten en de provincie. Voor
de knelpunten in Mariënheem kiest D66 Raalte allereerst voor de veiligheid van de
inwoners. Dus kiezen we voor de optimale oplossing: een rondweg ten zuiden van
Mariënheem.

Wat D66 Raalte wil:
D66 Raalte wil dat iedereen zich makkelijk kan verplaatsen náár en in de
gemeente. D66 Raalte zet zich in voor goed en passend vervoer in het belang
van een mobiele en duurzame samenleving. Dat kunnen wij niet alleen, dus
doen wij dat in samenwerking en in overleg met onze buurgemeenten en de
provincie.
o Raalte is het Hart van Salland
o Raalte is bereikbaar voor iedereen
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Openbare ruimte en leefomgeving
Voorwaarde om prettig te wonen en te leven, is een schone en veilige leefomgeving.
Ruimte, groen (zoals parken en plantsoenen) en speelveldjes zijn cruciaal voor de
leefbaarheid van wijken en de gezondheid van mensen.
D66 Raalte geeft daarom ruimte aan ‘groen’ en pleit ervoor dat de gemeente
planmatig onderhoud pleegt. Het is een belangrijke taak voor de gemeente om ervoor
te zorgen, dat de openbare ruimte, fiets- en wandelpaden, de groenvoorzieningen en
speeltoestellen op orde zijn. Zwerfafval, hondenpoep en kapotte of vieze inrichting van
de openbare ruimte leiden tot ongewenste irritatie onder inwoners. D66 Raalte wil voor
het behoud van een schone en veilige leefomgeving (meer) afvalbakken op populaire
honden uitlaatplaatsen en rustplekken. D66 Raalte pleit tevens voor scherper toezicht
op de naleving van de regels op het gebied van hondenpoep.
Ook bewoners dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen woonomgeving.
Bovendien beschikken bewoners vaak zelf over goede ideeën over de inrichting van
het ‘groen’ of de opzet van volkstuin of speelterrein. Daar waar bewoners zelf een
functie kunnen vervullen in de leefbaarheid van de wijk, ondersteunt de gemeente hen
daarin. Speeltuinverenigingen zijn hierbij een goed voorbeeld. De gemeente geeft de
speelplaatsen terug aan de wijk. Wanneer bewoners met verbetervoorstellen komen
voor het beheer en onderhoud in hun wijk, met gelijkblijvende kosten, dan wil D66
Raalte dat de gemeente hier zoveel mogelijk aan meewerkt. Regelgeving mag daarbij,
zoals beoogd in de omgevingswet, niet belemmerend werken.
D66 Raalte wil dat de gemeente bij de inrichting van de openbare ruimte inspeelt op
de veranderende vraag van inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte. Een
ruimte die voorziet in de mogelijkheden om daar zelfstandig, of onder begeleiding,
op een sportieve manier gebruik van te maken. In het eerstvolgende ‘verkeers- en
vervoersplan’ van de gemeente worden loop- en beweegroutes expliciet meegenomen
in de inrichting van de openbare ruimte. Veilige, goedverlichte en groene parken zijn
een minimale voorwaarde voor inspirerende beweegroutes.
Prettig wonen is je ook veilig voelen. Het faciliteren in voldoende straatverlichting (die
het dan ook wel moet doen…), goed begaanbare wegen, fietspaden en openbare
parkeerterreinen dragen bij aan het veiligheidsgevoel van mensen en behoren tot de
taken van de gemeente.
Onregelmatigheden zouden op de eerste plaats door de inwoners van de wijk zelf
moeten worden aangepakt. D66 Raalte wil dat lokale belangengroepen en wijkplatforms
mogelijkheden krijgen om actiever met veiligheid om te gaan. Mee doen aan Inwonernet
levert veelal resultaat. Veiligheid is essentieel voor een fijne woonomgeving: D66 Raalte
wil dan ook, dat de wijkagent zichtbaar aanwezig blijft op straat.
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Groenbeleid en natuur
D66 Raalte vindt het agrarisch cultuurlandschap in onze gemeente van grote waarde.
Ons Essenlandschap en oude Hoevenlandschap is uniek van karakter en dient dan
ook beschermd en gepromoot te worden. Het buitengebied van Raalte is met haar
natuurschoon en zeer lange historie aantrekkelijk voor inwoners van het buitengebied,
maar zeker ook voor toeristen die Salland bezoeken.
In het buitengebied wordt gewerkt in en aan het agrarisch domein. Door de eeuwen
heen hebben boeren het zo herkenbare Sallandse landschap gemaakt tot wat het
nu is. Landbouwgronden en natuur die toeristisch aantrekkelijk zijn. Het behouden
en waar mogelijk uitbreiden van het natuurschoon vinden wij van groot belang. Voor
D66 Raalte is het optimaliseren van het programma Natura 2000 essentieel voor het
behoud van ons natuurschoon. Zuinig zijn op ons paradepaardje: het Boetelerveld.
Zoals in de paragraaf ‘openbare ruimte en leefomgeving’ al werd gesteld, vindt D66
Raalte een evenwichtig groenbeleid belangrijk binnen de gemeente Raalte maar zeker
ook haar kernen.
De druk die door de intensieve veeteelt en andere agrarische bedrijfsvormen wordt
uitgeoefend op het landschap, maar ook de teruggang van de weidevogelpopulatie
zijn voor D66 Raalte voldoende aanleiding om afspraken te maken met agrariërs. Maar
niet alleen met hen: ook landgoedeigenaren en organisaties van landschapsbeheer
moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor een natuurvriendelijker landschap met
flora en fauna die er van oudsher in thuishoort.
In de provincie Overijssel bestaat al een pact tussen landbouw en natuurorganisaties
die in Overijssel actief zijn. D66 Raalte wil dat dit ook in de gemeente Raalte prioriteit
houdt. Daarmee willen we bereiken, dat recht wordt gedaan aan de lokale bedrijvigheid
van de landbouw in samenhang met de natuur én dat het landschap toeristisch
aantrekkelijk blijft. D66 Raalte wil daarbij eveneens streven naar een groen en duurzaam
industrieterrein.
Om het belang van ons landschap en de omgeving te benadrukken, moeten kinderen
meer worden betrokken bij hun omgeving. Het veilig kunnen spelen in de natuur is dan
ook belangrijk voor hun ontwikkeling.
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Woningbouw
De omvang van de bevolking van Raalte blijft de komende jaren nagenoeg gelijk (CBS),
maar de gemiddelde woningbezetting daalt, waardoor meer woningen nodig zijn. D66
Raalte vindt, dat de ruimte voor deze woningen allereerst gevonden moet worden
via inbreiding in de bestaande gebieden, waarbij de vraag vanuit de samenleving en
duurzaamheid centraal moeten staan. Vooral op het gebied van ‘de gasmeter op nul’
dient de gemeente zich flexibel op te stellen naar hen die dit bij de ontwikkeling van
woningen willen realiseren.
Er zal gebouwd moeten worden op basis van behoefte, waarbij extra aandacht moet
worden besteed aan woonoplossingen voor starters, senioren, mantelzorgwoningen
en voor inwoners met een beperking. D66 Raalte ziet om die reden bijzonder veel in
woon-zorgprojecten. Wij willen bereiken, dat er levensloopbestendig wordt gebouwd
in Raalte en haar kernen.
D66 Raalte wil meer huurwoningen in verschillende prijsklassen en meer groen in de
oudere wijken. In relatief dicht bebouwde delen van Raalte kan bij sloop-nieuwbouw
meer passende hoogbouw worden toegepast, waardoor bij een gelijk aantal woningen
meer ruimte ontstaat voor groen om deze woningen, zodat de leefbaarheid wordt
vergroot.
Gezien het stijgend aantal ouderen, moet volgens D66 Raalte het aantal
levensloopbestendige woningen toenemen en dient hergebruik van bestaande
gebouwen te worden gestimuleerd. De mogelijkheden van het particulier
opdrachtgeverschap willen wij verruimen door vermindering van regeldruk (bijvoorbeeld
welstand). Het spreekt voor zich, dat nieuwe woningen gevarieerd, duurzaam en
energieneutraal moeten zijn. D66 Raalte zet ook in op duurzaam (ver)bouwen. D66
Raalte vraagt daarbij vooral aandacht voor toepassing van nieuwe inzichten op het
gebied van energiebeheer. Toepassing van zonnepanelen en warmtepompen moet
worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Bij een aantal in uitvoering genomen bestaande bouwprojecten bestaat het risico,
dat niet alle bouwkavels of wooneenheden tijdig worden verkocht. D66 Raalte wil
samen met de betrokken partijen en bewoners creatieve ideeën uitwerken om dit te
voorkomen.
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3 Een duurzame Gemeente
Duurzame energie
Voor onze toekomst is duurzame energie essentieel. Randvoorwaarde voor onze
welvaart en welzijn is nu eenmaal energie. De traditionele energieopwekking met
fossiele brandstoffen is echter de belangrijkste bron van het broeikasgas CO2 met
een wereldwijde klimaatverandering tot gevolg. Ondanks veel goede initiatieven om
energie te verduurzamen, bijvoorbeeld door middel van windenergie, zonne-energie of
biomassa, levert dit nog veel te weinig op. Als gevolg van de aantrekkende economie
nam de uitstoot van CO2 in 2016 zelfs weer toe.
D66 Raalte wil sneller en intensiever aan de slag met duurzame energie, want 2050,
het jaar waarin 80 tot 95% van de CO2-uitstoot moet zijn teruggedrongen, is nog
maar één generatie van ons verwijderd! Niet alleen de EU, Nederland en de provincies
moeten hieraan hun bijdrage leveren; ook iedere gemeente zal zich maximaal moeten
inspannen om een grote transitie tot stand te brengen.
Wij willen dat Raalte hierin voorop loopt! Niet alleen leveren we zo onze bijdrage aan
een duurzame energievoorziening, ook zorgt dit voor groei van de werkgelegenheid
in de energiesector én draagt het bij aan een positief, vooruitstrevend en duurzaam
imago van onze gemeente.

Duurzaamheid is meer dan alleen energie. Van belang is een integrale aanpak van de
thema’s energie, circulaire economie, afval, water, lucht, bodem, mobiliteit, voedsel en
biodiversiteit.
Klimaatadaptatie
Op dit moment worden er steeds meer maatregelen genomen om klimaatverandering
tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld het verminderen van de uitstoot van CO2 door
het gebruiken van duurzame energie. Deze maatregelen moeten zeker doorgezet
worden, alleen worden wij nu al geconfronteerd met een temperatuurstijging en dit
zal waarschijnlijk in de toekomst alleen maar verder gaan. Effecten hiervan zijn, dat er
steeds heftiger regenbuien vallen, het droger wordt, hittestress in versteende gebieden
ontstaat en de kans op overstromingen groter wordt. De openbare ruimte en particuliere
terreinen zijn op de meeste plaatsen nog niet ingericht op deze klimaatveranderingen.
Klimaatadaptatie houdt in, dat de samenleving zich aanpast aan het veranderende
klimaat en de kansen van deze klimaatverandering volop benut. Maatregelen die
genomen kunnen worden houden vooral in, dat er meer ruimte moet komen voor water
en groen. Meer ruimte voor water, omdat er vaker wateroverlast zal zijn. Meer ruimte
voor groen, omdat dit zorgt voor verkoeling en ook water kan bergen en afvoeren.
Van afval tot grondstof
D66 Raalte focust op een circulaire economie: een economie die uitgaat van hergebruik
van grondstoffen. Daar waar de overheid invloed heeft - en waar het is toegestaan
vanwege aanbesteden, inkopen, regelgeving en vergunningen - wordt dit gestimuleerd.
Daarbij moet ruimte zijn voor nieuwe vormen van financiering. De gemeente geeft
hierbij het goede voorbeeld door zelf het voortouw te nemen in het hergebruik van
grondstoffen en spoort haar inwoners en ondernemers aan om hetzelfde te doen.
Nieuwe inwoners van Raalte ontvangen als gebaar van welkom een voucher voor het
eenmalig gratis extra storten van restafval.

Wat gaan we doen voor de klimaatadaptatie?
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Wat D66 Raalte wil doen:
D66 Raalte wil de huidige visie Duurzaam Raalte versnellen naar 2030.
Wij willen maximaal inzetten op de beschikbare mogelijkheden van
wind- en zonne-energie en biomassa. Met het energiepark Heeten
is inmiddels ervaring opgedaan met een grootschalig zonnepark.
Deze ervaring moeten we gebruiken om meer van dit soort parken te
realiseren.
Grootschalige windenergie moet mogelijk worden, voor zover dit past
binnen het provinciaal beleid.
De schil van slechte of matig geïsoleerde woningen of bedrijfspanden
moet worden aangepakt. Dit willen we samen doen met onze
woningbouwvereniging, Salland Wonen.
Nieuwbouw moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen.
Ervaring leert, dat in de praktijk niet of nauwelijks wordt gecontroleerd
op duurzaamheid. D66 Raalte staat voor een strikte handhaving van
de regels voor duurzaam bouwen. Als gemeente zijn wij leidend bij
de handhaving, dus daar kunnen we direct wat aan doen. Het levert
concreet resultaat zonder grote kosten. Het moet slimmer en beter.
De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven. Duurzaamheid
moet worden ingebed in beleid en moet een vanzelfsprekend onderdeel
zijn van de gehele bedrijfsvoering. Zo zal het gemeentelijk vastgoed
energieneutraal moeten worden binnen vier jaar.
Wij moeten de kracht van onze inwoners benutten en hen ondersteunen
bij duurzaamheidsinitiatieven. Lokale samenwerkingsverbanden op
het gebied van duurzaamheid kunnen daarbij een goede rol vervullen.
De gemeente moet in het proces ruimte bieden waar het kan en de
regie voeren waar dat moet!

D66 krijgt het voor elkaar
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De gemeente dient structureel bij de opzet van haar beleidsplannen en
bij de realisatie van alle daarvoor in aanmerking komende projecten
klimaatadaptatie te bevorderen. De gemeente moet ook bewoners,
bedrijven, scholen en organisaties stimuleren in het leveren van een
bijdrage aan een klimaatadaptieve samenleving.
Voorbeelden zijn het afkoppelen van regenwater, het aanleggen van
geveltuintjes, het creëren van een waterplein, het aanleggen van
wadi’s en het plaatsen van een regenton. Maar ook de inzet van smart
grid elektriciteitslevering draagt hier aan bij.

D66 krijgt het voor elkaar

4. Een vitale gemeente
Voor een vitale gemeente zijn de factoren ondernemen, sociaal beleid en cultuur
van groot belang. In de volgende hoofdstukken van dit programma worden ze
verder uitgewerkt.
Ondernemen
D66 Raalte vindt dat de gemeente ruimte voor bedrijvigheid in de kernen vooral moet
vinden door de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Zolang daar nog
voldoende mogelijkheden zijn, is uitbreiding van bedrijventerreinen elders ongewenst.
Bedrijventerrein de Zegge is ontwikkeld in een economisch ongunstige tijd waardoor
verkoop van percelen stagneerde. Het wordt nu tijd, dat onze gemeente zich nog
meer inspant voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Er moet een vestigingsklimaat
worden gerealiseerd, waarbij ondernemers zich welkom voelen. Geïnteresseerde
ondernemers die passen binnen de kaders van duurzaamheid en werkgelegenheid,
moeten proactief worden aangesproken door de gemeente om ze ‘binnen te halen’.
Raalte zal de komende jaren een grote inspanning moeten leveren om bedrijven aan
zich te binden. Immers, als de Zegge VII grotendeels leeg blijft, moet grond worden
afgeboekt en dat kost de gemeenschap veel geld.
Omdat D66 Raalte geen nieuwe bedrijventerreinen wil toestaan zolang er nog
onverkochte grond voorhanden is, zal de gemeente het mogelijk moeten maken, dat
in de verschillende dorpskernen gevestigde bedrijven daar kunnen blijven.
D66 Raalte vindt dat voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van de kernen erg
belangrijk.
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Ondernemen
Wij vinden dan ook, dat de gemeente actief moet zijn in het stimuleren van nieuwe
bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe ondernemingen. Het behouden van
bestaande bedrijven mag daarbij zeker niet vergeten worden. Het is de taak van de
gemeente om zorg te dragen voor een innovatief ondernemersklimaat. Daarbij moeten
zeker de regio Zwolle en Kennispoort regio Zwolle betrokken worden. D66 Raalte wil
dat de gemeente startende bedrijven actief faciliteert.
Ondernemers ervaren grote regeldruk en wantrouwen bij de overheid. Ondernemerschap
gedijt bij een toegankelijke overheid. D66 Raalte wil bij de gemeente één aanspreekpunt
voor ondernemers. Bovendien dienen onbegrepen regels afschaft of minder
gedetailleerd te worden. D66 Raalte wil, dat de gemeente meer speelruimte biedt aan
ondernemers die innoveren.
D66 Raalte vindt dat iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te doen op de
arbeidsmarkt; of je nu als werknemer of als zelfstandige aan de slag wil. Dit geldt ook
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Er staan nu te veel mensen met een handicap
of beperking langs de kant.
D66 Raalte bepleit een actieve houding van de gemeente om de ontwikkeling van
toeristisch/ recreatieve bedrijvigheid in onze gemeente te stimuleren.
In de kernen is sprake van soms langdurige leegstand van winkelruimte. D66 Raalte
vindt dat de gemeente in overleg met de winkeliers- en ondernemersverenigingen een
concreet en realistisch plan van aanpak moet opstellen én uitvoeren.

Raalte moet niet alleen een aantrekkelijke gemeente
zijn om te wonen, maar ook om te werken.
D66 Raalte vertrouwt op de eigen kracht van mensen, maar realiseert zich
ook dat sommigen niet op eigen kracht voort kunnen. Zij verdienen de steun
van een proactieve gemeente om hen waar mogelijk te laten participeren in de
arbeidsmarkt. De gemeente zal ook ondernemers moeten ondersteunen bij het
aanbieden van geschikt werk.
o D66 Raalte wil één aanspreekpunt voor ondernemers
o Voor ondernemers vormen mensen het grootste kapitaal

Wij willen dat Raalte een gemeente is, waar een actief arbeidsbeleid wordt gevoerd.
Wij zijn voorstander van ‘aan de slag blijven’, ook als dat via vrijwilligerswerk zou
moeten zijn. In de visie van D66 Raalte biedt de gemeente maatwerk in het begeleiden
naar werk. Intensieve samenwerking tussen gemeente en werkgevers én regionale
samenwerking tussen gemeenten onderling zijn wat ons betreft hierbij noodzakelijk.
Kunst en cultuur
D66 Raalte vindt het belangrijk, dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen
als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen
het gezicht van een gemeente. Culturele activiteiten hebben niet alleen invloed op
hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook
aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ondernemen of te bezoeken als toerist.
Gebleken is, dat cultuurhistorische elementen van onze kernen in trek zijn. Een sterk
cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de gemeente, niet in de laatste
plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich meebrengt. Het belang van de
creatieve economie neemt in de toekomst alleen maar toe. D66 Raalte ziet cultuur als
een voorwaarde voor een gezond functionerende samenleving waarin zelfstandige,
kritische en zelfbewuste inwoners leven. Inwoners die voor zichzelf kunnen zorgen en
voor zichzelf kunnen opkomen, zonder dat de overheid voorschrijft wat ze wel en niet
mogen doen of laten.
Wij ondersteunen de ambities uit het cultuurbeleidsplan 2017-2021. D66 Raalte is nog
steeds van mening, dat het gemeentelijk beleid in Raalte hoofdzakelijk gericht is op
cultuur en nog te weinig op kunst. D66 Raalte wil hierin een betere balans tussen kunst
en cultuur bereiken. Wij zullen toezien op de uitvoering van dit cultuurbeleidsplan,
inspelen op de actualiteit en daar waar nodig bijsturen. Informatie over activiteiten
rond kunst en cultuur moet eenvoudiger te vinden zijn. D66 Raalte wil investeren
in samenwerkingsverbanden tussen instellingen die zich op kunst en cultuur richten.
Ondersteuning van de ‘cultuurmakelaar’ en de ‘combinatiefunctionaris cultuur’ is van
groot belang en moet geïntensiveerd worden.
Cultuurbeleid dat groei en bloei stimuleert
D66 Raalte wil een vitaal en bloeiend cultuurbeleid. Dat wil zeggen, een culturele
infrastructuur met voldoende budget voor podiumkunsten, beeldende kunsten, media,
amateurkunst, muziekeducatie en cultureel erfgoed die past bij een gemeente als
Raalte.
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Toegang tot cultuur door investeren in cultuur
D66 Raalte maakt zich daarom sterk voor een actief cultuurbeleid, waarbij iedereen
toegang heeft tot verschillende vormen van cultuur. Dit draagt bij aan een open
samenleving met gelijke kansen. De afgelopen jaren is door andere politieke partijen
veel bezuinigd op cultuureducatie. D66 Raalte wil deze verschraling een halt toe roepen
en juist meer investeren in kunst en cultuur. Fysieke plekken om samen te komen
en elkaar te inspireren. Onder andere onze mooie kerken kunnen hierbij het verschil
maken. D66 Raalte wil een centrumfunctie voor amateurmuziekeducatie herstellen.
Nieuwe doelgroepen activeren
Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen die niet vanzelfsprekend
in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals jongeren, lager opgeleiden of
nieuwkomers. We willen professionals de ruimte geven om zich hiervoor in te zetten.
D66 Raalte wil dat ieder kind al gedurende het basisonderwijs kennismaakt met cultuur.
Samen beslissen over kunst in de openbare ruimte
Kunst in de openbare ruimte raakt iedereen. D66 Raalte wil inwoners laten meedenken
en meebeslissen over kunst in de publieke ruimte. De gemeente moet volgens
D66 Raalte haar inwoners meer betrekken bij de keuze van beeldende kunst in de
buitenruimte.
De wereld houdt voor D66 Raalte niet op bij de (gemeente)grens. Gemeenten en
andere overheden kunnen het cultuurbeleid beter afstemmen door samen te werken.
Door op het gebied van kunst ook financieel samen op te trekken en investeringen
te stroomlijnen, kan een gevarieerd pallet aan kunst worden opgebouwd dat beter
aansluit op de vraag van de inwoners. Bovendien kan het de identiteit van de regio
versterken.

Kunst en cultuur
Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor.
Creativiteit van inwoners vraagt om politieke bescheidenheid bij de gemeente.

Investeren in toekomstbestendige monumenten
Cultureel erfgoed maakt mensen trots op hun omgeving en historie. D66 Raalte vindt
dat gemeenten daarom zorgvuldig met hun monumenten moeten omgaan. Het loont
om te investeren in het behoud van bijzondere gebouwen of objecten, zonder een
openluchtmuseum te worden. D66 Raalte is in algemene zin te spreken over het Raalter
monumentenbeleid. Wij willen echter, dat de gemeente na de verkiezingen alle dorpen
inventariseert op de aanwezigheid van historische gebouwen en deze toevoegt aan
de gemeentelijke monumentenlijst. Dit voorkomt, dat historische gebouwen voor altijd
verloren gaan.
D66 Raalte vindt beeldbepalende monumentale panden belangrijk voor de allure van
de dorpen en kernen. Historisch belangrijke gebouwen vertellen bovendien verhalen
die belangrijk zijn voor de cultuurgeschiedenis van de dorpen en kernen. D66 Raalte
streeft naar behoud, maar ziet ook, dat bewoners en gebruikers - onder voorwaarden de vrijheid moeten hebben om hun historische panden aan te passen aan de eisen van
nu. Gelukkig zijn er veel regels en wetten die bescherming bieden aan de bouwstijl van
dit soort gebouwen, ook in het geval van een renovatie door een particuliere eigenaar.
Vooral wanneer een hulpvraag van de bewoner zelf afkomstig is, moet men op de
steun van D66 Raalte kunnen rekenen. In het bijzonder wanneer er een realistisch plan
aan de investering ten grondslag ligt.
De overheid zelf is geen ondernemer in vastgoed. De gemeente Raalte zou niet meer
historische panden moeten bezitten dan zij zelf gebruikt.
Ruimte voor festivals
Evenementen in de gemeente Raalte zijn veelal van hoog niveau, hebben internationale
allure en maken Raalte tot een interessante gemeente om te bezoeken. ‘Ribs en
blues’ en ‘Stöppelhaene’ hebben grote bovenregionale aantrekkingskracht en de
‘Pompdagen’ en de ‘Heetense Ponymarkt’ zijn in de wijde omgeving bekend. Wat D66
Raalte betreft blijven deze evenementen van groot belang voor Raalte.
Voor veel kunstenaars zijn festivals ook een kans om hun werk aan een groot en divers
publiek te laten zien. Voor dat publiek zijn festivals een laagdrempelige manier om
kennis te maken met kunst en cultuur. D66 vindt het daarom belangrijk dat festivals
voldoende ruimte krijgen.
Desalniettemin leggen festivals beslag op publieke ruimten en brengen overlast
met zich mee voor omwonenden. Goede afspraken hierover geven ondernemers,
festivalorganisaties en andere partijen duidelijkheid en zorgen voor meer draagvlak in
de gemeente.
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Cultuurhistorie is gemeenschappelijk kapitaal
D66 Raalte ziet de rijke cultuurhistorie in onze gemeente als ons gemeenschappelijk
kapitaal. Het vertelt onze geschiedenis, wie we zijn en waar we vandaan komen.
Het is ook ons kapitaal voor de toekomst waarmee we ons onderscheiden in een
globaliserende wereld. De identiteit van onze dorpen en landschappen biedt ons
economische mogelijkheden. Wij willen daarom deze cultuurhistorie beter beschermen
en op punten mogelijk herstellen. D66 Raalte ziet mogelijkheden om dit te combineren
met nieuwe recreatieve en (agro-)toeristische bedrijvigheid.
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5. Sociaal domein
Uitgangspunten:
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders
talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein
stimuleren we actief zelfredzaamheid van bewoners en samenredzaamheid van
bewoners onderling.
Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom
investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. Bij het uitvoeren
van de kerntaken van de WMO moet de focus liggen bij hulpbehoevende ouderen en
hun mantelzorgers, chronisch zieken, inwoners met een (tijdelijke) functiebeperking
en bij hulpbehoevenden (jong en oud) die sociaal geïsoleerd dreigen te raken. De
gemeente moet zorgen dat deze kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen blijven
participeren in de maatschappij.
D66 vindt opvoeden van kinderen primair de taak van de ouders/verzorgers. Op het
gebied van jeugdzorg denken we dat vroegtijdige signalering al veel kan voorkomen.
Daarom zetten we in op preventie en voorlichting. Daarbij geloven we in de kracht en
de beleving van het kind en de jeugd zelf. We vinden het belangrijk dat er een goede
balans is tussen praten met het kind en over het kind. Daarbij stopt zorg niet bij het
bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Op eigen benen staan kan als extra pittig worden
ervaren wanneer er geen sterk vangnet is om in terug te vallen.
Dit betekent:
Keuzevrijheid en eigen regie als uitgangspunt bij ondersteuning
o Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben
bij voorkeur één aanspreekpunt. Mensen hebben vaak goede ideeën: keuzevrijheid en
inzicht in keuzes tussen aanbieders zijn daarbij heel belangrijk (bijvoorbeeld via PGB’s).
Samen werken aan gezondheid
o De gemeente heeft een leidende rol om partijen bij elkaar te brengen die samenwerken
aan een betere volksgezondheid. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties,
zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in
een integrale gezondheidsaanpak voor wijk- en dorpsbewoners.
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Eigentijdse voorlichting over gezondheid(risico’s)
o Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over
ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid,
ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De
voorlichting die plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren door meer in te zetten op
sociale media.
o Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Toegang tot zorgvoorzieningen dient laagdrempelig te zijn
en dichtbij georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke
aanspreekpunten. We zetten in op goede gespreksvoering om de ondersteuningsvraag
helder te krijgen en simpele indicatieprocedures. D66 vindt het van groot belang dat
de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert.
De meest 'comfortabele' zorg geven de mensen dichtbij de zorgbehoevende. De
mantelzorger moet meer aandacht krijgen door middel van bijvoorbeeld respijtzorg. D66
staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid
te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.
Ruimte voor leer/werk experimenten met behoud van uitkering
o Lokale initiatieven vinden vaak geen doorgang omdat zij niet stroken met landelijke
wetgeving. De gemeente Raalte dient landelijk extra aandacht te vragen om bijvoorbeeld
door middel van de experimentenwet, pilots in Raalte te kunnen starten. Bijvoorbeeld
het behalen van een startkwalificatie van mensen die langdurig in de bijstand zitten.
Nu is lenen bij de DUO een voorliggende voorziening voor de bijstand, dus bij de start
van een studie vervalt dat recht op bijstand. Er is geen financiële prikkel om te gaan
studeren. Door samen te werken met de ketenpartners kunnen werk/leer trajecten
efficiënter worden ingezet. Op lange termijn goedkoper, - immers geen beroep op
bijstand – en een meerwaarde voor de persoon zelf. Een diploma biedt verreweg
de meeste kansen om te klimmen op de sociale ladder en het bijstandsniveau te
ontgroeien.
Raalte inclusief: opheffen van toegankelijkheidsbeperkingen
o De gemeente Raalte heeft nog geen ‘lokale inclusieagenda’ waarin zij uitwerkt
hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-verdrag. Barrières voor mensen met een
beperking moeten worden weggenomen. D66 wil dat de gemeente nog in 2018 samen
met ondernemers van de dorpen en lokale belangenverenigingen voor mensen met een
beperking deze lokale inclusieagenda opstelt. Zodat mindervaliden met bijna hetzelfde
gemak van alle mogelijkheden gebruik kunnen maken die een dorp de inwoner biedt.
Zoals het drinken van een kopje koffie in een café of een bezoek.
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Mantelzorg
o Vanuit de centrale rol van de wijkverpleegkundige is er specifieke aandacht nodig
voor mantelzorgers. D66 wil een goede positie en ondersteuning van mantelzorgers.
De gemeente moet mantelzorgers de mogelijkheid bieden tot training of begeleiding
om te kunnen herintreden na een periode van intensieve mantelzorg. Daarnaast moet
de gemeente mantelzorgers de zekerheid bieden van noodopvang bij onverwachte
uitval van de mantelzorger. D66 Raalte wil ook dat de gemeente zorgt voor vrijwilligers
of professionals zodat de mantelzorger er ook even tussenuit kan: respijtzorg.
Ouderen
o D66 wil dat in de gemeente Raalte de mensen centraal staan, niet de regels!
o Ook in Raalte groeit het aantal ouderen de komende tijd sterkt. In Raalte zijn nu
(2017) 7500 inwoners 65 jaar of ouder. Volgens verwachting zullen dit in 2040 13.000
zijn. Momenteel woont 90% van de 75+ers in Raalte zelfstandig. (Bron; Nationale
Duurzaamheidsbalans. Ook het aantal 80-jarigen zal snel groeien doordat we
gemiddeld langer leven en de groep ‘babyboomers’ nu pensioengerechtigd is. Dit
heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, mobiliteit en zorg.
o D66 Raalte onderschrijft daarom het actieplan – zelfstandig thuis wonen- een
onderdeel van de KR8 van Raalte. Dit is een samenwerkingsverband van gemeente,
inwoners,
(vrijwilligers)organisaties, bedrijven, professionals en belangenorganisaties.
o Wel wil D66 dat de gemeente de uitvoering monitort van alle gemaakte afspraken
in het actieplan. Wat zijn de effecten en hoe verloopt de samenwerking tussen alle
partijen? Een regelmatige terugkoppeling hierover naar de gemeenteraad is een
vereiste.
o Om ouderen langer thuis te laten wonen is goede voorlichting en communicatie
vereist. De gemeente zorgt voor heldere, voor ouderen te begrijpen informatie op de
gemeentelijke website en in brochures. Met name over de mogelijkheden, de aard,
beschikbaarheid en kosten van voorzieningen voor ouderen.
o De site -actieplan zelfstandig wonen- onderdeel van de Kr8 van Raalte moet
eenvoudiger te vinden zijn. Ook moeten de Kernteams, waar men op allerlei terreinen
ondersteuning en informatie kan krijgen, meer bekendheid krijgen. D66 Raalte vindt
het prettig, dat de implementatie voor OZO verbindzorg is gelukt en ziet graag, dat het
principe van OZO ook over andere gebieden wordt verspreid.
o Niet alle ouderen zijn digitaal vaardig om de benodigde informatie op internet te
vinden. Ook komt laaggeletterdheid onder ouderen vaak voor. De openingstijden van
het sociaal loket ziet D66 graag gehandhaafd, evenals de telefonische bereikbaarheid.
o Er moeten eenvoudiger procedures en criteria ingevoerd worden bij het kunnen
krijgen van voorzieningen; dus geen lijsten met 100 (moeilijke) vragen.
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o Ouderen in het verkeer zijn vaker betrokken bij ongelukken. De gemeente draagt
zorg voor seniorvriendelijke toegankelijke veilige wegen en voetpaden. Vooral bij (her)
inrichting van buurten en kruispunten let de gemeente op langzame voetgangers
(rollators / scootmobielen). De cursussen fietsen met een e-bike moet de gemeente
stimuleren en faciliteren. Voor ouderen die dit nodig hebben moet vervoer van deur tot
deur mogelijk zijn zonder allerlei administratieve rompslomp en ingewikkelde regels.
o Om langer thuis te kunnen wonen is goede zorg een vereiste. o Zorgbudgetten
moeten volledig worden benut. Als de gemeente geld overhoudt, gaat dit terug naar
de zorg zelf.
o Ouderen hebben één aanspreekpunt nodig voor de zorg en ondersteuning,
bijvoorbeeld in de vorm van een casemanager. Deze zorgt dat de oudere zelf,
ondersteund door mantelzorger of buddy, regisseur is over het eigen zorg- leef plan.
Initiatieven waarbij ouderen zelf willen fungeren als collectieve zorginkopers door de
inzet van de Persoonsgebonden budgetten (PGB) worden ondersteund.
o Om langer thuis te kunnen wonen zijn er voldoende passende woningen voor ouderen
nodig. Als gevolg van afspraken met de woningbouwcorporatie komen er voldoende
levensloopbestendige woningen, met name in de sociale huursector. Er worden ook
afspraken gemaakt met zorginstellingen, zodat wonen en zorg gecombineerd in beeld
zijn. Er moet een duidelijk beeld zijn van de woonbehoefte van ouderen. Bij voorkeur
per dorp of buurt, vanwege het behoud van sociale netwerken. Zodat hier een goed
beleid op wordt gemaakt. Initiatieven van ouderen voor gezamenlijke woon/zorg
woningen moeten worden ondersteund.
o Een veilige/vriendelijke omgeving is ook voor ouderen belangrijk. Zoals de
aanwezigheid van voldoende voorzieningen in de buurt. Bij voorbeeld bushalte,
brievenbus, buurtbus en geldautomaten. Dit houdt ook onze kerkdorpen vitaal. Er moet
aandacht zijn voor fysieke en sociale veiligheid, zoals straatverlichting, zebrapaden en
sociale controle.
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Statushouders
o D66 Raalte wil meer ondersteuning en aandacht voor vrijwilligers die statushouders
ondersteunen. Een proactieve houding van de gemeente is wenselijk.
Jeugd
o De gemeente is verantwoordelijk voor haar Jeugd op gebieden van welzijn, zorg,
hulp, begeleiding en behandeling.
o Het gaat gelukkig goed met de meeste kinderen en jongeren in Raalte. Dat wil D66
zo houden. De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden voor een onbezorgde jeugd:
ruimte om te spelen, veiligheid op straat, passend onderwijs voor iedereen en toegang
tot zorg.
Jeugdzorg
o D66 vindt dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders is. Als het goed gaat,
bemoeit de overheid zich niet met ouders. Dat geldt ook voor jongeren. D66 vindt dat
de gemeente jongeren niet moet betuttelen. Als je jong bent en je wilt wat, dan kun je
dat best zelf organiseren. Als het nodig is, dan staat de gemeente achter je. Zo simpel
is het.
o Ontstaan er problemen die niet door opvoeders en/of jongeren kunnen worden
opgelost dan moet er professionele hulp voorhanden zijn. D66 vindt het belangrijk
dat de hulpzoekenden de toegang tot hulp snel kunnen vinden, de hulpvragers in het
vaststellen en de uitvoering van de hulp de regie hebben en de kwaliteit van de hulp
gegarandeerd wordt. Als het in het belang van het kind is kan hulp verplicht worden
opgelegd.
o Voor jongeren willen we een sluitende aanpak om te voorkomen dat zij op straat
belanden. Jongeren horen niet in de daklozenopvang. Bij een sluitende aanpak kan
hier geen sprake van zijn. D66 staat voor een pragmatische en humane aanpak van
problemen, daarbij is de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk in alle gevallen het
sleutelwoord.
Monitor Sociaal Domein
o Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Raalte een instrument
om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/Wlz/Zvw en de Participatiewet
adequaat te kunnen volgen.
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Sport en Bewegen
Sporten en bewegen is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt
hun welzijn.
Sport en bewegen voorkomt tweedeling: het brengt mensen samen én zorgt voor
gelijke (ontwikkel)kansen en nieuwe energie. Uitgangspunt van D66 Raalte is, dat altijd
gestreefd wordt naar de ondernemingszin en de creativiteit van verenigingen en andere
sportaanbieders: ondernemende verenigingen met oog voor onze vrijwilligers.
De gemeente Raalte heeft een rijk verenigingsleven. Het georganiseerde verband
waarin enorm veel vrijwilligers mogelijk maken dat er in verenigingsverband kan worden
gesport, beschouwen wij als waardevol en uniek. Uit de georganiseerde sport komen
onze topsporters voort.
Bovendien is de sportvereniging een ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor
mensen met een verschillende achtergrond. Sport wordt door sportverenigingen in
de regel op diverse niveaus aangeboden en zowel competitief als meer recreatief
georganiseerd voor leden.

D66 Raalte is voorstander van het faciliteren van de georganiseerde sport. Vrijwilligers
zijn voor deze verenigingen onmisbaar. Wij willen dat de gemeente dit erkent en
vrijwilligers op gepaste wijze ondersteunt. D66 Raalte wil dat de verenigingen zelf
zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten zien. Ook om nieuwe of andere
doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken. Dit kan alleen als
vrijwilligers goed worden ondersteund door de gemeente.
Sportkantines vormen een belangrijke bron van inkomsten voor verenigingen. In
kleinere dorpen hebben sportkantines een belangrijke sociale functie, ze zorgen voor
binding in de gemeenschap. Ook daarom zijn kantines belangrijk voor D66.
D66 Raalte wil dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom hoort de vergoeding van
sportactiviteiten (naast zwemlessen) thuis in het ondersteunende pakket dat de
gemeente Raalte aanbiedt, zoals nu via Stichting Leergeld gebeurt. We willen een proef
waarbij ook de ouders actief worden. Zij kunnen direct een aantrekkelijk (commercieel)
aanbod krijgen om zich aan te sluiten bij dezelfde sportclub of vereniging. Wij spreken
daarvoor ook de nationale sportfondsen aan.
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Onderwijs
Onderwijsinstellingen en leerkrachten weten zélf het best hoe de kwaliteit van onderwijs
verder verhoogd kan worden. Onderwijs is een maatschappelijke opdracht en D66
Raalte vindt het de taak van de gemeente om onderwijsinstellingen daarbij zoveel
mogelijk te ondersteunen: van voorschoolse opvang tot hoger onderwijs.
Kinderen en leerkrachten hebben recht op een goede, gezonde en prettige leer- en
werkomgeving. D66 Raalte kiest voor brede scholen met een goed binnenklimaat.
Een multifunctioneel gebouw waar samenwerkende partijen zich bezighouden met
opgroeiende kinderen. Om partijen tijd te geven voor samenwerking, pleit D66
Raalte voor een conciërge op elke school voor het uit handen nemen van praktische
beheertaken en klein onderhoud. Klein onderhoud moet vlot worden gedaan en
achterstallig onderhoud moet zo snel mogelijk worden weggewerkt.
Weliswaar marginaal, maar de kosten van het leerlingenvervoer zijn te beteugelen door
op diverse plaatsen verzamelpunten in te richten. Daar kunnen kinderen die daartoe
in staat zijn en al dan niet zelfstandig naar toe komen, om vervolgens naar hun school
gebracht te worden.

D66 Raalte wil de samenwerking tussen het bedrijfsleven, inwoners en
onderwijsinstellingen stimuleren. Bijvoorbeeld door vanuit de gemeente starters actief
te wijzen op de mogelijkheid tot samenwerking en plannen te bespreken met de
betreffende scholen.
Schoolbesturen van zowel de openbare scholen als die van de bijzondere scholen
dienen gelijk behandeld te worden. D66 Raalte wil dat de gemeente er te allen tijde
voor moet zorgen, dat voor de beide besturen gelijke regels gelden.

D66 Raalte en onderwijs
Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en succes. Wij investeren daarom
in onderwijs. D66 Raalte wil daarom het onderwijs ondersteunen op die
gebieden waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt zoals gebouwen,
bewegings-en cultuur-onderwijs en vervoer.
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D66 coryfee Jan Terlouw:
“Een politiek gebaseerd op vertrouwen en gericht op de toekomst”
“Een politiek gebaseerd op vertrouwen. Je kiest mensen om voor vier jaar te regeren.
En als het vertrouwen zo laag is geworden, dan is dat een groot, groot probleem.
Hoe los je het op? Ik denk in de eerste plaats de politiek. Ik zeg tegen alle politici in
Nederland en in het buitenland: mensen wees integer, wees onkreukbaar en vooral
draag uit dat je er bent om het publieke belang te dienen. En wat is het publieke
belang?
Het publieke belang, is het belang van de toekomst, van de jeugd. Die hier zit. Het is
het belang van de toekomst voor een leefbare aarde voor de jeugd. Daarom politici,
doe dat. Laat zien, je bent er voor het publieke belang. Je bent ervoor de jeugd op een
aarde te laten leven die zichzelf kan herstellen en ook een jeugd waarin we elkaar weer
vertrouwen. Waar de touwtjes weer uit de brievenbus hangen.”

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

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.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

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.

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.

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.
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De vijf richtingwijzers
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.
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.
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.

D66 krijgt het voor elkaar
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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. We
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
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel
en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van
onszelf en anderen.

D66 krijgt het voor elkaar
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Colofon
D66 Raalte wil iedereen bedanken voor hun directe of indirecte inbreng.
Tekst & redactie
Commissie Horizon D66 Salland
Mathijs Perton
Hylk van Ekelenburg
Ton de Gee
Hans van Holten
Peter Moorman
Marianne Pont-Ter Haar
Bert Terlouw
Contact met de afdeling?
bestuur@d66salland.nl
Contact met de fractie?
fractie@d66raalte.nl

Raalte:
betrouwbaar en levendig hart van Salland
Wij willen een aantrekkelijk Salland om
te wonen, te leven en te recreëren. D66
wil een gemeente die bereikbaar is,
waar iedereen zich vrij voelt, thuis is en
meedoet. Waar we elkaar vertrouwen.
Een vitale gemeente die samen met
haar inwoners beslissingen neemt en
bouwt aan een duurzame toekomst.
Een toekomst waar iedereen meetelt. In
Salland krijgen we het voor elkaar.

@D66Raalte
/D66Raalte

raalte.d66.nl

