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Samen Durven Doen
“De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht
sekse, leeftijd, geloof, seksuele geaardheid 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”.
[Zie bijlage 1 - Kernwaarden]
INLEIDING
Het is tijd voor een nieuw verhaal om de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. We
bekijken opnieuw wat thuishoort bij de overheid en wat mensen onderling kunnen en willen organiseren. D66/GL
ondersteunt initiatieven uit de samenleving. Het “Ja” denken wordt leidend binnen de gemeente Heerde, tenzij het
algemeen belang wordt geschaad. De gemeente denkt mee met de inwoners en adviseert “waarom en hoe iets een
mogelijkheid kan zijn en waarom juist niet”. Belemmerende regels worden opgeheven. D66/GL heeft een stevige
ambitieuze agenda voor duurzaamheid en investeert in groene energie. Wij staan voor verantwoord groen
rentmeesterschap. Het delen van welvaart vinden wij vanzelfsprekend, ook voor mensen die ondersteuning nodig
hebben willen wij verantwoordelijkheid dragen. Gezond opgroeien vinden wij belangrijk en zullen ons daar op richten.
Dit verkiezingsprogramma is mede dankzij de samenwerking en overleg met diverse inwoners, organisaties en
doelgroepen (zie bijlage) tot stand gekomen.

WAAR GAAN WE VOOR
HARMONIEUZE SAMENLEVING
Wij staan ervoor dat we in al onze verschillen Heerde samen maken tot een gemeente waar we met elkaar trots op
kunnen zijn. We delen onze democratie en we streven naar een harmonieuze respectvolle samenleving, dat betekent
balans en evenwicht.
GROEN RENTMEESTERSCHAP
Aan onszelf en de generaties na ons zijn wij groen rentmeesterschap verschuldigd. De aarde is geen wegwerpartikel,
we hebben maar één bron. We willen een leefbare aarde voor onze kinderen en kleinkinderen. Toekomstbestendig en
onbeperkt houdbaar. We willen ons natuurlijk erfgoed opnieuw waarderen, behouden en herstellen. De overheid is
het enige orgaan dat de garanties kan vastleggen in beschermende wetgeving voor toekomstige ontwikkelingen;
deze kan afdwingen en handhaven.
KANSENGELIJKHEID
D66/GL streeft naar kansengelijkheid, waarbij afkomst, leeftijd en sekse niet je toekomst bepalen. We willen een
overheid die mensen in staat stelt om hun leven in te vullen zoals zij goed en waardig achten. Onderwijs is de motor
van emancipatie. Behoud van eigen identiteit en kleinschaligheid zijn van essentieel belang. Focus op aandacht voor
gezond opgroeien. Onderwijs, cultuur en sport liggen binnen ieders bereik. In onze gemeente willen wij, waar
mogelijk met jongeren in overleg om als bestuurder meer inzicht te krijgen in wat hen beweegt, waar de behoefte ligt.
Wij zien jongeren als volwaardige gesprekspartners. Wij beschermen de grondrechten van iedereen en omarmen
diversiteit.
DEEL WELVAART WAARDEER INZET
Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij vinden het vanzelfsprekend
om welvaart met elkaar te delen. Wij willen snelle hulp bij schuldenproblematiek en zorg zodat verslechtering van een
situatie wordt voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen! Voor kwetsbare groepen dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De menselijke maat is leidend en inclusief beleid is vanzelfsprekend.
D66/GL vindt het essentieel dat professionele hulp altijd toegankelijk is voor een ieder, die zonder die hulpverlening
en ondersteuning belemmerd zou worden in zijn of haar zelfredzaamheid en zelfbeschikking. Alle ringen van zorg
rond mensen zijn belangrijk. Mantelzorgers en omgeving zijn vaak zwaar belast en verdienen ondersteuning.
DENK EN HANDEL MET EEN OPEN BLIK NAAR BUITEN
Op steeds meer verschillende manieren zijn samenlevingen met elkaar verbonden. Grenzen zijn in veel situaties
irrelevant geworden. Keuzes van de een hier, hebben eﬀecten op het leven van de ander elders. Daarom vinden wij
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het belangrijk dat de eﬀecten van de keuzes, die ook op gemeentelijk niveau worden gemaakt, de samenhang in
samenlevingen bevorderen en dat daarmee rekening wordt gehouden. Richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen zijn daarom onmisbaar. Naast deze overheidstaak willen wij eveneens de circulaire economie
stimuleren. Het betrekken van inwoners bij een transitie van een vrij traditionele wijze van omgaan met grondstoﬀen
en industriële productiemethoden naar een duurzame, circulaire economie is daarbij een “must!!”
Een open, op wederzijds respect gebaseerde, en gelijkwaardige relatie tussen inwoners en overheid is in die situaties
uitgangspunt.

…………………………………………………………………………………………………………………..

WAT HEBBEN WE BEREIKT?
Van 2014 tot 2018 hebben D66 en GroenLinks als gezamenlijke fractie, in de oppositie zich actief opgesteld. We
hebben op belangrijke punten; o.a. de Werf, vliegveld Lelystad, huishoudelijke hulp, jongerencentrum de Werf,
Horsthoekschool, Euroma en de Heerd-Dorpshuis stevig oppositie gevoerd [zie bijlage 2 - moties], maar ons
constructief opgesteld waar nodig. Op basis van ons initiatief, is de gemeentelijke werkgroep Heerde Duurzamer
ontstaan. Daaruit is de energie coöperatie “Heerde Energiek” voort gekomen. We zijn duidelijk herkenbaar geweest
als voorstander van samenwerking met Hattem en Epe.
Het afgelopen jaar maar ook in de jaren daarvoor hebben we veel gezamenlijk opgetrokken met de fractie van de
PvdA. We hebben regelmatig in gezamenlijkheid moties en amendementen voorbereid om meer kracht bij te zetten
aan het progressieve geluid in Heerde. De fracties D66/GroenLinks en PvdA vergaderen regelmatig samen en zullen
dat in de toekomst blijven doen. Wij streven naar een verdere strategische samenwerking in de komende
raadsperiode.

…………………………………………………………………………………………………………………..
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THEMA’S
Wat D66/GL betreft gaan we voor een goede samenwerking met een ieder. We streven naar actieve participatie en
een dienstbare en duurzame democratie.
De opsomming van punten is ondanks de veelheid toch een beperking. Bij alle andere thema’s en toekomstige
onderwerpen, beleidsvoorstellen en afwegingen bepalen we steeds ons standpunt vanuit onze kernwaarden en waar
we voor gaan.
IEDEREEN [alles wat inwoners raakt]
NATUUR [groen en duurzaam]
BEWEGING [toekomstige ontwikkelingen]

IEDEREEN [alles wat inwoners raakt]
Bestuursstijl
• Wij willen voor Heerde een andere, open bestuursstijl die uitgaat van samenwerking met inwoners (een voorbeeld is
het project ‘Prettig contact met de overheid’);
• Het betrekken van alternatieve en duurzame oplossingen in een gezamenlijke besluitvorming (bijv dmv
burgerpanels of een digitaal platvorm);
• Goed informeel overleg met inwoners zonder juridisch steekspel;
• Maak gebruik van ervaring en talent van inwoners;
• De raad stemt de agenda van de raadsvergaderingen en commissies met de inwoners af, dat betekent dat
inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij besluitvorming;
• Het invoeren en hanteren van leesbare –project- begrotingen en overzichten;
• Publieksvriendelijke benadering is een vereiste. Eﬀectieve dienstverlening door in te zetten op digitale en
telefonische dienstverlening waar mogelijk;
• Klantdenken staat centraal. Dit vereist een klantbewust en professioneel dienstbaar gedrag bij bestuur en
organisatie in contact met inwoners;
• Professionalisering van het ambtelijk apparaat in contact met inwoners;
• Door toenemende vraag en veranderende regelgeving is het ambtelijk apparaat kwetsbaar. Mede daardoor is er
meer deskundigheid nodig. Dat vraagt om samenwerking tussen ambtelijke organisaties op de Noord Zuidlijn;
• Op peil houden van voorzieningen in de kernen. De gemeente heeft maar beperkte invloed op het
voorzieningenniveau als een supermarkt’ een pinautomaat en dergelijke. Op het vlak van cultuur, gemeenschap,
sport, welzijn en zorg is deze invloed groter. Inwoners mogen van D66/GL verwachten dat zij zich met verve inzet
om het beleid en de richtlijnen daartoe te ontwikkelen zodat het voorzieningenniveau zo veel mogelijk op peil blijft;
• Burgers betrekken bij benoemen nieuwe burgemeester (b.v. bij opstellen profielschets).
• Het behoud van eigen identiteit en kleinschaligheid zijn van belang o.a. in het onderwijs;
• We willen een democratische besluitvorming rond Lelystad Airport;
• Invoeren van een stilte- of meditatief moment voorafgaand aan de Raadsvergaderingen.
Voorzieningen
• Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte wordt geregeld op dorps, wijk- en buurtniveau met als doel
herkenbaarheid, betrokkenheid en veiligheid. Bewoners kunnen eigen initiatieven ontplooien. Er is ruimte en budget
beschikbaar voor nieuwe initiatieven die vanuit de samenleving opborrelen (participatief begroten);
• Ondersteuning van duurzame groene, sociale en culturele initiatieven;
• Behoefte aan voorzieningen op wijk- en dorpsniveau afstemmen met bewoners (bijvoorbeeld MFA Wapenveld, en
Veessen);
• Re-integratie en participatie samen met werkgevers organiseren en verder uitbreiden, iedereen doet mee;
• De hulp en zorg voor jong en oud is voor allen toereikend; de eigen bijdrage op de huishoudelijke verzorging wordt
niet verhoogd afgezien van de maximale inflatiecorrectie;
• Het vervoer van en naar voorzieningen en scholen moet kwalitatief goed en betrouwbaar geregeld zijn.
• Zondagsopenstelling. Het regeerakkoord maakt het mogelijk voor de gemeenten om zelf te bepalen hoe men wil
omgaan met de zondagsopenstelling van winkels. Hoewel niet elke koopzondag een groot succes lijkt te zijn, vindt
D66/GL het vooral vrij laten aan de ondernemers om deze afweging te maken;
• De zorgverlening dient zoveel mogelijk op wijk- en buurtniveau georganiseerd te worden. De gemeente heeft
daarbij een regiefunctie. Het verbeteren van de integrale samenwerking tussen de zorgpartners en de uitvoering
daarvan is de verantwoordelijkheid van de professionals in de zorginstellingen. Het ontschotten tussen de
verschillende zorginstellingen en financieringsstromen is daarbij noodzakelijk.
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• Inclusief beleid vanzelfsprekend, iedereen doet mee en voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk;
• De cultuurnota wordt ontwikkeld samen met inwoners en draagvlak is een vereiste;
• De gemeentelijke accommodaties kunnen in goede afstemming met organisaties worden geprivatiseerd; echter
privatiseren om het privatiseren is voor D66/Groenlinks niet nodig (als het onwenselijk is voor een organisatie dan
hoeft het niet).
Opgroeien
• Project opstarten om het contact met jeugd te verbeteren (o.a. jongeren de Werf);
• Stevige regie op sociale zekerheid en jeugdzorg waarbij snelle en integrale behandeling van hulpvragen centraal
staat; De zorg zoveel mogelijk afstemmen met de lokale huisartsen en eventueel bij hen de POH/GGZ Jeugd
positioneren; signalering en preventie zijn essentieel
• Schoolzwemmen opnieuw overwegen, invulling op adequate wijze;
• Het voorkomen van achterstanden in de ontwikkeling van kinderen.
Financiën
• De financiële positie van de gemeente Heerde is kwetsbaar. We kunnen ons niet alles veroorloven, het is een
kwestie van keuzes maken waar het geld aan uitgegeven wordt.
• Heerde is een dure gemeente voor haar inwoners, herziening van de lokale lastendruk is noodzakelijk (bijvoorbeeld
OZB en begrafenisrechten)
• Bij keuzes maken hoort een heldere communicatie en uitleg waarom wel en waarom niet iets wordt gefinancierd,
daarom is draagvlak en betrokkenheid van belanghebbenden en inwoners bij grote projecten essentieel.
• De gemeentelijke tekorten worden teruggebracht maar niet ten koste van alles. Zorg en Welzijn zijn hierbij
belangrijke afwegingskaders.
• De leges (o.a. invalidenparkeerkaart) moeten omlaag en opnieuw aan de orde worden gesteld.
• Subsidies en inflatiecorrecties worden opnieuw bekeken (bijvoorbeeld bij organisaties als het Dorpshuis, Radio
Heerde, Scouting en de muziekverenigingen)
• Een evenwichtige verdeling van subsidies tussen sport en cultuur is een must
• D66/Groenlinks wil een ruimer budget voor culturele initiatieven.

• NATUUR [groen en duurzaam]
Groene energie/duurzaamheid
• Het laten fungeren van de gemeente als aanjager en ondersteuner voor het toepassen van initiatieven op het
gebied duurzaamheid;
• Zo veel mogelijk groene/duurzame bedrijven binnen de gemeente huisvesten
• Betekenis en inhoud geven aan Cittaslow en duidelijk communiceren;
• Maatregelen als verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark, zuinige (straat) verlichting en het inzetten van
zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed bij nieuwbouw van woningen en bedrijven. Hoge eisen qua isolatie,
gebruik van zonne- Panelen en boilers e.d.;
• Wijken CO2 neutraal in 2030;
• De gemeente ondersteunt en faciliteert de energiecoöperatie, en stimuleert nieuwe initiatieven en versterkt het
energieloket voor inwoners. Als voorbeeld het instellen van een fonds om innovatieve lokale initiatieven waarbij een
integrale energieoplossing tot stand komt, mogelijk te maken;
• Actieve aansluiting bij het Gelders energieakkoord;
• Wij willen een klimaatparagraaf bij raadsvoorstellen.
Recreatie en toerisme
• De kansen voor de gemeente liggen in het ontwikkelen en faciliteren van recreatie en toerisme zonder het
waardevolle landschap onnodig aan te tasten. Recreatie-/toerismeondernemers hebben er belang bij dat de
huidige kwaliteiten van Heerde in stand blijven. Zij leven ervan om er hun gasten te laten genieten;
• Verbeteren van de hoge kwaliteit van fietspaden en –verbindingen (aansluiting fietspadennetwerk Groot Stokkert en
klompenpaden);
• Het bevorderen van –groene- recreatieve en toeristische activiteiten (bijv ontwikkeling activiteiten Apeldoorns
kanaal.
Natuur
• In Heerde zetten we in op een duurzame, grondgebonden landbouw die goed is ingepast in het landschap.
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• Het opengaan van Lelystad Airport kan alleen als de herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden op basis
van een correcte MER (Veluwe natuurgebied, aandacht voor Veluwe als natuur/stiltegebied en overlast door fijnstof
en lawaai);
• Natuurbegraafplaatsen kleinschalig ontwikkeld (naar plaatselijke behoefte) en zijn bij voorkeur aansluitend aan een
gemeentelijke begraafplaats;
• Toezicht buitengebied dumpen afval;
• Stroperij wordt krachtig bestreden en de gelegenheid tot jagen wordt sterk beperkt en afgestemd op de werkelijke
belangen van de fauna, niet die van de jager;
• Nieuw onderzoek nodig voor vervuiling Ennerveld;
• Herbestemming huisjespark Ennerveld (bijvoorbeeld ecohotel);
• Eventuele kap van bomen moet serieus afgewogen worden en gecompenseerd;
• Wij willen jeugd in staat stellen om natuur te beleven bijvoorbeeld d.m.v. struinnatuur;
• Zo veel mogelijk samen met particulieren wordt het groen op ecologische wijze, dus zonder bestrijdingsmiddelen,
onderhouden.
[Zie bijlage 3 - klimaatagenda]

BEWEGING [toekomstige ontwikkelingen]
Ruimtelijke ontwikkelingen
• Centrum ontwikkelingen; In het algemeen vindt D66/GL dat, gelet op de nieuwe ontwikkelingen rond het gewijzigde
aankoopgedrag enerzijds en anderzijds de wens van de burgers om te winkelen op een locatie van sfeer en
gezelligheid, in Heerde nog de nodige stappen moeten worden gezet. D66/GL pleit voor duidelijke keuzes en
daarop volgend een voortvarende verdere ontwikkeling van het gebied, maar wel in haalbare proporties voor allen.
De belangen van de ondernemers en inwoners staan hierbij voorop en niet primair de plannenmakerij van de
gemeente (bijvoorbeeld het invullen van het gebied rondom de gemeentewerf wordt samen met inwoners,
belanghebbenden en politiek ontwikkeld);
• Inwoners betrekken bij herontwikkeling van Euroma terrein;
• Gebied rondom gezondheidscentrum veiliger maken;
• De positie van Heerde binnen H2O bedrijvenpark dient ofwel op korte termijn substantieel te worden verbeterd
danwel te worden beëindigd. [Zie bijlage 4 - H2O];
• Recreatie en Toerisme kan, wat D66/GL betreft, uitgroeien tot een volwaardige en duurzame economische pijler in
de gemeente Heerde;
• Mobiliteit en leefbaarheid; Door de ligging van Heerde is mobiliteit belangrijk. Meer aandacht voor openbaar
vervoer en verbindingen met omliggende gemeentes. Aanleg van nieuwe infrastructuur doen we alleen als
oplossing voor verbetering van de leefbaarheid in wijken en kernen en voor de oplossing bestaande knelpunten.
Aantasting van het groen wordt zoveel mogelijk voorkomen (zo min mogelijk groen opoﬀeren voor asfalt of nieuwe
infrastructuur.
• Meer sociale huurwoningen en woningen voor jongeren, zodat de bevolking van Heerde niet verder vergrijst en het
voorzieningenniveau ook voor de toekomst behouden kan worden.
• De implementatie van de omgevingswet vraagt om een cultuurverandering zowel van inwoners als van ambtenaren
en bestuur. Het mag geen papieren tijger worden. De uitnodigingsplanologie zoals toegepast in Heerde moet
worden
geëvalueerd, en de uitvoering moet worden aangepast.
Rol van de gemeentelijke overheid
De gemeente als aanjager bij verduurzaming.
Veel te vaak wordt verduurzaming en gebruik van alternatieve energie neergezet als kostenpost, als last en moeilijk te
realiseren. D66/GL vindt dat onterecht. Door voorbeelden te stellen, samen te werken en kennis te delen kan de
gemeente een sterke (economische) uitgangspositie creëren. Daarmee maakt de gemeentelijke overheid duidelijk de
tijdgeest en de ernst van de situatie rondom het klimaat te begrijpen alsook de noodzaak van verduurzaming te
onderkennen en daaraan te werken.
Duurzaamheid en energieneutraal worden ook een selectiecriterium bij bouwaanvragen, aanbestedingen en
investeringen. D66/GL pleit tevens voor de ontwikkeling van slimme constructies waarin gemeente en burgers samen
investeren op dit vlak; dit kan vele nieuwe kansen en banen genereren zoals dit in andere plaatsen heeft laten zien;
Als bewaker van erfgoed.
Het behoud van monumenten. In tijden dat er bezuinigd moet worden, kan ook de subsidie op monumenten niet
worden ontzien. D66/GL vindt dat dit niet mag leiden tot het stoppen met gemeentelijk monumentenbeleid. De
“herbestemming” of ruimere bestemmingsmogelijkheden voor (gemeentelijke) monumenten zijn belangrijke
instrumenten in het aantrekkelijk houden voor diegene die willen investeren in het behoud van deze monumenten.
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Geld (lees: subsidie) is voor veel eigenaren van (kandidaat)gemeentelijke monumenten niet de belangrijkste reden om
positief te staan t.o.v. gemeentelijk monumentenbeleid. Eigenaren zijn trots op hun bezit; regelingen die de gemeente
geen of weinig geld kosten zijn vaak veel belangrijker dan subsidie voor onderhoud en restauratie;
Als strategisch partner bij intergemeentelijke samenwerking.
• Bij herindeling of samenwerking van gemeenten hebben wij de voorkeur voor de Noord –Zuidlijn (Epe en Hattem);
• Als verantwoordelijke voor het (gemeentelijke) economische, sociale en democratische beleid
• Minder bureaucratie, eigen initiatief wordt gestimuleerd;
• Echte en tijdige inspraak van wijken, dorpen en inwoners.

Met dank aan: Platvorm Sociaal Domein Heerde, Bibliotheek Heerde, Vluchtelingenwerk Nederland en Heerde, bezoekers avond bestuurlĳke
vernieuwing dd. 27 sept 2017, bezoekers avond Red de Veluwe over luchthaven Lelystad d.d. 5 okt 2017, Organisatie Hoorzitting vliegveld
Lelystad Apeldoorn en Zwolle, Dorpsraad Wapenveld, Bezoekers hoorzitting Apeldoornskanaal, Gesprekken met diverse verenigingen en
(zorg)organisaties zoals De Heerd, Ver. Dorpshuis, sportverenigingen, Stichting PROO, Verian, bezoekers inspraakavonden gemeente, diverse
inwoners Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten, bezoekers Politiek cafe D66/GL van 2014 - heden (Elke eerste vrĳdagavond van de
maand 20.00 uur), samenwerkingspartner PvdA Heerde, Leden van D66 en Groenlinks.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
BIJLAGEN:
1. Kernwaarden
2. Moties
3. Klimaatagenda
4. H2O
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
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Bijlage 1 KERNWAARDEN
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.
1. Deel welvaart en waardeer inzet
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. 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 maatschappelijke en economische proces,
want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Belangeloze inzet voor mens en maatschappij mag beloont worden. Maar wat als iemand door een slechte
gezondheid moeilijk kan werken? Of door een taalachterstand of andere huidskleur weinig kans maakt om
überhaupt aan de slag te gaan? Zijn er grenzen aan het plukken van de vruchten van je eigen werk of,
omgekeerd, aan het betalen van een prijs voor een slechte uitgangspositie of pech in het leven?
2. Denk en handel over grenzen heen
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.
3. 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.
4. 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 moet worden.
Duurzaamheid gaat om de vrijheid van ieder individu, nu en later, om zijn of haar eigen leven te leven’ Streven
naar een harmonieuze samenleving betekent balans of evenwicht zoeken in deze verbondenheid. De
oplossing van het duurzaamheidsvraagstuk vereist zo veel méér dan krachtig overheidsingrijpen; namelijk
een krachtige maatschappelijke beweging die zich inzet door de duurzame samenleving.
De kraamkamer van innovaties is het domein van mensen onderling; initiatieven tussen mensen als
ondernemers, als consumenten, als burgers.
5. Vertrouw op creativiteit en eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de creativiteit en verantwoordelijkheidszin van mensen voor zichzelf, voor elkaar en voor
de toekomst, daarom zien we die met optimisme tegemoet. Creativiteit leidt nu al tot vele, intelligente
innovaties met betrekking tot duurzaamheid. Wij willen dat de overheid deze creativiteit ondersteunt en
innovatieve ideeën ruimte geeft. De sleutel tot verandering ligt bij mensen zelf. Wij vinden het een taak van
de overheid om na besluitvorming daar over richting te geven aan innovatieve processen.
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Bijlage 2 MOTIES
1. Schaliegas aangehouden.
2. Horsthoekschool betrekken bij organisatie brede school op huidige plek.
3. Staan voor verruiming kinderpardon, met PvdA.
4. Mantelzorgwoningen faciliteiten, versnelde procedure. Aangehouden.
5. Gifvrije onkruidbestrijding. Aangehouden.
6. Leegstandsbeleid. Toezegging.
7. Stapeling eigen bijdragen/huishoudelijke hulp (moeten we niet af van de Algemene Voorziening?).
Ingetrokken.
8. Bemiddeling onderwijsraad, voorkomen van juridische procedure Horsthoekschool.
9. WOB verzoeken digitaal.
10.Tijdelijke opvang asielzoekers in lege gebouwen alg. Aangehouden.
11.H2O principe akkoord/volledig akkoord &info.
12.Triada, convenant met gemeente over sociale woningbouw eerst voorleggen aan de raad met PvdA .
13.Monitoren zorgvraag. Raadsbreed aangepaste versie aangehouden Preventieve bezoeken en
afgewezen zorgvraag nazorg.
14.Telefoonnummers Hulpvragen in schaapskooi. Raadsbreed.
15.Revolving fund 300.000 duurzaamheids projecten uit precario.
16.Ombudsman voor de 3 D’s samen met PvdA en VVD.
17.Zonnepanelen op gemeentelijke daken. Met CU CDA en PvdA aangehouden.
18.Algemene toegankelijkheid gebouwen met PvdA, CU staking v. Stemmen, later aangenomen.
19.Rivierfront het “zoet” raadsbreed.
20.Minder Beperken stembureaus, geen eﬃciency maar service aan de burger. met PvdA en GBP.
21.De Heerd: oplossen problemen en vertrouwen en ruimte geven aan vrijwilligers besturen . Hele oppositie
ingetrokken onder toezegging.
22.Motie nr.2 De Heerd aangepaste tekst verworpen.
23.Motie van afkeuring Euroma te lichtvaardig omgaan met tijdige verplaatsing Euroma. hele opp. 24. Transparantie
grondbeleid, met PvdA.
24.Inzicht in uitgaven toerisme en recreatie Met hele raad aangenomen.
25.Bevaarbaarheid Apeldoorns Kanaal raadsbreed.
26.Reserve Sociaal Domein. Met PvdA.
27.Blijversregeling voor ouderen die in eigen huis blijven en woning aanpassen. Hele oppositie.
28.Stimulans arbeidsparticipatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Met PvdA, GBp en CU/SGP.
29.Motie 2 Revolving Fund.
30.Eigen risico voor de zorgverzekering van mensen met hoge zorgkosten en een minimum inkomen van
gemeentewege afdekken.
31.H2O: raad beter informeren en samenwerking aangaan met Kampen en Zwolle, met PvdA.
32.Verlichting Bonenburgerlaan, met PvdA en CDA.
33.Voorbereiding omgevingswet en evaluatie van de uitnodigings planologie met PvdA, ingetrokken onder
toezegging.
34.Werkbare oplossing sportpark Molenbeek raadsbreed.
35.Indexering Dorpshuis met PvdA, verworpen.
36.Prettig contact met de overheid. Met PvdA. Verworpen.
37.Integraal plan van aanpak bij begroting 2018 gelden kinderarmoede, met PvdA aangehouden.
38.Steun aan motie VVD voor een multifunctionele acc. In Wapenveld, ingetrokken.
39.Plus OV, oplossen van problemen. Toegezegd, ingetrokken.
40.Bestuurlijke stagnatie De Heerd, opp. Verworpen.
41.Lelystad Airport aangepaste motie, met opp. Raadsbreed aangenomen.
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Bijlage 3 KLIMAAT AGENDA
Het veranderende klimaat is voor veel inwoners een belangrijk aandachtspunt. En terecht.
Op lokaal niveau betekent dit dat we allemaal ook in de toekomst prettig kunnen wonen en werken in Heerde.
Thema’s als duurzame energie, een circulaire economie en biodiversiteit zullen ook in Heerde meer centraal komen
te staan. Het is onze ambitie om het klimaatakkoord van Parijs lokaal tot realiteit te maken. Samen durven doen!
Landschap en natuur in Heerde.
Het is tijd om de uitzonderlijke rijkdom van natuur en landschap van Heerde, onze bossen, heide, agrarische
cultuurgronden, sprengen, beken en uiterwaarden te herwaarderen. Sturing op de autonome ontwikkelingen in het
landschap is nodig in het belang van behoud en landschappelijke samenhang. Daarnaast willen we de karakteristieke
kenmerken van ons landschap meer ontwikkelen, zoals de gebieden voor weidevogels, geen stedelijke uitbreiding in
het buitengebied maar waar mogelijk het buitengebied juist
ontstenen. Natuurbegraven op landgoederen wordt ontmoedigd en tegengegaan. Het kleinschalig Natuurbegraven
voor eigen inwoners, het liefst grenzend aan bestaande begraafplaatsen, kan wat D66/GrLi betreft wel ontwikkeld
worden.
Samen met Voorst en Epe is een goed landschaps- en ontwikkelingsplan, het LOP gemaakt, dat als kapstok kan
worden ingezet voor het landschapsbelang in alle ruimtelijke veranderingsprojecten in ons buitengebied. Dit betekent
ook goede samenwerking en communicatie met alle gebiedseigenaren en ook meer structurele samenwerking en
afstemming met onze buurgemeenten.
Lokale groene initiatieven worden bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen zo goed mogelijk ondersteund.
Bomen
Bomen vervullen een niet te onderschatten rol in het tegengaan van de klimaatverandering en zijn beeldbepalend
voor Heerde. Het mag niet vanzelfsprekend zijn dat bomen moeten wijken voor projectontwikkeling. Als kap om
welke reden dan ook onvermijdelijk is, geldt het compensatiebeginsel. Dit betekent dat er ergens anders groen van
gelijke natuurlijke waarde voor terug moet komen. Bij bouwactiviteiten wordt standaard rekening gehouden met de
10 geboden voor bouw en aanleg bij bomen van de Bomenstichting. Samen met lokale natuur- en milieuorganisaties
worden bijzondere bomengroepen, waardevolle solitaire bomen, bomenlanen in kaart gebracht.
Struinnatuur
We stellen de jeugd in staat op geheel eigen wijze onze natuur te beleven in Cittaslow Heerde. Dus niet alleen
natuureducatie, maar ook door gelegenheid te scheppen om te spelen, ravotten, klauteren en sjouwen in stukjes
struinnatuur, robuust, niet-kwetsbaar groen, dat hiertoe wordt ontwikkeld. Er wordt een uitvoeringsplan struinnatuur
ontwikkeld waarin in alle kernen gebiedjes worden aangewezen en middelen worden vrijgemaakt.
Beheer en handhaving
Zo veel mogelijk samen met particulieren wordt het groen op ecologische wijze, dus zonder bestrijdingsmiddelen,
onderhouden. Er is aandacht voor de kwaliteit van de bodem nodig. Soms betekent dit dat er minder houtafval of
bladeren worden opgeruimd en de natuur haar gang kan gaan. Het ecologisch beheer van bermen en slootkanten is
zoveel mogelijk gericht op behoud en herstel van de biodiversiteit. Dit kan door bijv. gefaseerd maaien, de aanleg van
bloemenweiden en gevarieerde struwelen, zodat soorten als wilde bijen, hommels, vlinders, vogels en zoogdieren
voldoende voedsel en beschutting hebben. Er komt een plan, liefst in samenwerking met Epe, Hattem en Voorst,
voor het vergisten van maaisel en ander groenafval.
De weidevogels hebben dringend bescherming nodig tegen verdere ontwatering en intensivering van gebruik. De
gemeente vergroot het gebied in de uiterwaarden waar de condities voor akker- en weidevogels verbeterd worden.
Handhaving door de gemeente is nodig om ervoor te zorgen dat het landschap niet voor een ander doel gebruikt
wordt dan waarvoor het bestemd is.
Stroperij wordt krachtig bestreden en de gelegenheid tot jagen wordt sterk beperkt en afgestemd op de werkelijke
belangen van de faunastand, niet op die van de jager.

Landbouw & voedsel
In Heerde zetten we in op een duurzame, grondgebonden landbouw die goed is ingepast in het landschap. Er moet
ruimte zijn om in aanvulling op de landbouw, functies op het gebied van zorg, recreatie, natuur te ontwikkelen. Geen
uitbreiding van intensieve veehouderijen. Het is nodig beleid te ontwikkelen voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing,
om te voorkomen dat ongewenste verstening plaatsvindt en kansen worden geboden voor alternatieve bestemming.
Hierbij moet ook aandacht zijn voor initiatieven voor alternatieve energie zoals zonnedaken, of -velden.
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Energietransitie in Heerde
Onze doelstelling: In 2030 moet de gebouwde omgeving van Heerde energieneutraal zijn. Of we dat gaan halen is de
vraag, het geeft echter wel aan wat het ambitieniveau moet zijn en de richting van de te nemen maatregelen.
De transitie moet sneller. Hiervoor is nodig dat we actief deelnemen aan het Gelders Energie Akkoord en het door
hen opgestelde 10 punten programma en dat als uitgangspunt nemen voor het gemeentelijk energiebeleid.
Wij constateren dat de wil bij inwoners en bedrijven ruimschoots aanwezig is. Voor het meer verbreden van draagvlak
is werken aan gedragsverandering nodig.
De gemeenteraad van 2018-2022 moet er een zijn die ‘groen’ echt kan en wil organiseren. Dat geeft ook een enorme
stimulans aan lokale werkgelegenheid en innovatie.
Er worden meetbare doelstellingen ontwikkeld waarop gemonitord kan worden.
Energiebesparing en duurzame energie:
Aan energiebesparing kan overal en door iedereen bijgedragen worden. De gemeente heeft een voorbeeldfunktie en
monitort de besparing op lokaal niveau. Doel is om te komen tot een energiebesparing van 25% binnen de termijn
van 10 jaar.
De gemeente berekent hoeveel duurzame energie er aanvullend opgewekt moet worden en zoekt met de regio naar
goede locaties voor het opwekken ervan. Dit geldt voor energiewinning middels zowel wind, zon, water, vergisting als
geothermie. Bij voorkeur worden deze trajecten ingezet samen met onze lokale energiecoöperatie.
Een ruimtelijk afwegingskader voor de opwekking van duurzame energie binnen de gemeente Heerde zal worden
ontwikkeld. We hebben behoefte aan een duidelijk kader voor wat wel en wat niet mag, op welke plekken en onder
welke voorwaarden. Op deze manier krijgen initiatiefnemers duidelijkheid en worden tegelijkertijd de ruimtelijke
kwaliteit en belangen van de omwonenden geborgd.
Er wordt gekeken naar manieren om omwonenden te laten meedelen in de winst, bijvoorbeeld door aandelen of
goedkope stroom. De gemeente helpt mee en investeert met het realiseren van het bestemmingsplan.
Wijken CO2-neutraal in 2030
De gemeente werkt met woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties, de energiecoöperatie en andere
relevante partijen een plan uit waarmee álle wijken en buurten voor 2030 CO2-neutraal zijn. Aardgas wordt vervangen
door andere warmtebronnen (als warmtenetten of full electric). De gemeente doet mee in de Gelderse aanpak van
Wijk van de Toekomst. In dat kader wordt een experiment met oﬀ-grid nieuwbouw gefaciliteerd.
Voor één of meerdere wijken wordt voor 2018-2022 een concreet plan ontwikkeld. Om dit uit te voeren is het van
essentieel belang dat Bewoners vanaf het begin worden betrokken in een open besluitvorming over deze
energietransitie. Nieuwbouw is in Heerde vanaf nu aardgasvrij, CO2-neutraal en levert bij voorkeur duurzame energie.
Ondersteuning Energie initiatieven.
De gemeente ondersteunt en faciliteert de energiecoöperatie, en stimuleert nieuwe initiatieven en versterkt het
Energieloket voor burgers.
Het Energieloket krijgt in Heerde liefst een fysieke, vaste plek in de uitvoering van het gemeentelijk beleid. In het
energieloket wordt samengewerkt met het bedrijfsleven, met de lokale energiecoöperatie en buurtorganisaties en
initiatiefnemers. Het loket geeft advies over samenhangende maatregelen en draagt er aan bij dat inwoners een
kwalitatief goed aanbod krijgen.
Er komt een zgn. revolving fund om innovatieve lokale initiatieven, financieel te ondersteunen.
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Bijlage 4 H2O BEDRIJVENPARK
Heerde heeft zich met Hattem en Oldebroek verbonden aan de ontwikkeling van een gezamenlijk bedrijventerrein op
Hattemerbroek.
Er is heel weinig om trots op te zijn als je terugkijkt op de rol van de politieke kernspelers in dit H2O dossier. D66/
GroenLinks voert al 8 jaar oppositie tegen het politieke handelen inzake H2O. Dieptepunt is het komend vertrek van
Euroma en haar werkgelegenheid naar Zwolle en niet naar het H2O terrein!
Dit bedrijvenpark H2O is Heerde komen te staan op aanzienlijke kosten en een groot financieel risico. De
ontwikkelkansen zijn in de afgelopen jaren helaas onvoldoende benut.
Dat moet anders en sneller.
Er dient een routekaart bovenregionale samenwerking te komen met Zwolle en Kampen. Deze samenwerkingsrelatie
dient te worden geïntensiveerd, i.p.v. een pad op te gaan van elkaar beconcurreren in één en dezelfde economische
regio.
Het gemak waarmee informatie rond dit dossier als vertrouwelijk wordt bestempeld, zonder zich te vergewissen van
de absolute noodzaak daartoe, past niet in een gezonde lokale democratie. Politieke transparantie is hard nodig en
Heerde moet met de H2O-partners tot een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst komen.
De positie van Heerde binnen H2O bedrijvenpark dient ofwel op korte termijn substantieel te worden verbeterd
danwel te worden beëindigd.
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