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Inleiding 
Met dit verkiezingsprogramma willen wij u laten zien hoe D66-GroenLinks 

het verschil kan maken voor inwoners en de gemeente. De gemeenteraad 

neemt immers besluiten die inwoners direct aangaan. 

De gemeente is van de inwoners en er moet veel meer ruimte komen voor 

hun wensen en mogelijkheden. Daarbij hoort een actieve gemeente die de 

voorwaarden schept en meewerkt aan oplossingen. 

We leven in een tijd die minder zekerheden biedt. Een tijd waarin een 

andere manier van denken en doen wordt gevraagd. We zijn bij onszelf 

te rade gegaan en hebben veel energie gestoken in onze contacten met 

groepen inwoners, organisaties en bedrijven. Wij gaan ons de komende 

jaren op deze omslag richten, die niet vanzelf zal gaan en tijd zal kosten.

Wanneer er in de tekst Heerde staat, bedoelen we de hele 

gemeente: Heerde, Hoorn, Veessen, Vorchten, Wapenveld als ook 

de prachtige bossen, heiden, uiterwaarden, enz.
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Omslag van de participatie- en bestuurscultuur 

In een recent rekenkameronderzoek naar de participatie- en bestuurs-

cultuur in de gemeente Heerde is naar voren gekomen dat er nog een 

lange weg te gaan is voor we kunnen spreken van een gemeente die dicht 

bij haar inwoners staat en waar open, transparant en met vertrouwen 

wordt gesproken en gehandeld. Maar dat is wel de weg die D66-

GroenLinks met voortvarendheid op wil. 

Omslag om opgaven in samenhang op te lossen 

De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn alleen in samenhang 

aan te pakken en te realiseren. Daarom kiest D66-GroenLinks voor een 

aanpak waarbij groene ruimte, werkgelegenheid, sociale voorzieningen 

en huisvesting elkaar versterken. Bijvoorbeeld energiebesparende 

maatregelen, zoals woningisolatie, zijn niet alleen goed voor het milieu 

maar zorgen ook voor energiekostenbesparing, dragen bij aan de 

werkgelegenheid en bieden kansen voor de leefbaarheid in een buurt. 

Omslag naar in gezamenlijkheid vraagstukken op te lossen 

Kansen en mogelijkheden zijn niet voor iedereen gelijk. Voor veel mensen 

is het behoorlijk ingewikkeld geworden om alles zelf te moeten regelen. 

Bovendien staan lastige situaties waarin mensen verkeren veelal niet op 

zichzelf. Of het nu gaat om vraagstukken als (zelfstandig) wonen, hulp 

en ondersteuning, energievraagstukken, of lokaal ondernemerschap. 

Dat vraagt om samenwerking tussen alle betrokken partijen: de mensen 

en de buurt die het betreft, de gemeente, de professionals. We hebben 

elkaar nodig om opgaven in samenhang te zien en tot een oplossing met 

een meerwaarde te brengen. Hierbij is de lokale kennis, deskundigheid 
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é n betrokkenheid van onze inwoners onmisbaar, evenals de initiatieven 

die hieruit voortkomen. Wij vinden het belangrijk dat we bij het oplossen 

de menselijke maat niet uit het oog verliezen en het gegeven dat Heerde 

een kleine gemeente is. We gaan ervan uit dat ieder mens iets kan en wil 

bijdragen.

Omslag naar volwaardige inwonersparticipatie 

Een gemeente met aantrekkelijke dorpen om in te leven, te wonen 

en te werken, dat willen we zo houden maar ook verder verbeteren. 

We willen een gemeente die inwoners van de dorpsgemeenschappen 

ondersteunt en waar inwoners op kunnen vertrouwen. Enerzijds 

door heldere procedures, beleid en kaders maar vooral ook door 

ruimte voor participatie. Er moet een volwaardig samenspel tussen 

gemeente, inwoners en ondernemers zijn waarbij samengewerkt 

wordt aan oplossingen en de verantwoordelijkheid op de goede plek 

ligt. Dit doet een beroep op de bereidheid van inwoners om hieraan 

een bijdrage te leveren. Door dit te doen werken we aan een gemeente 

met een aantrekkelijk leefklimaat waarbij het ondernemersklimaat, 

verduurzamen en prettig wonen hand in hand gaan. 

We hebben hier de afgelopen jaren ook al veel aan bijgedragen. 
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Onze kernwaarden verliezen wij daarbij niet uit het oog 

D66-GroenLinks wil de komende jaren voortvarend aan de slag met 

een agenda voor de toekomst van Heerde en wil ook graag bestuurlijke 

verantwoordelijkheid dragen vanuit een aantal waarden, hieronder 

kernachtig samengevat: 

• Gelijkwaardigheid 

• Open en duidelijk 

• Respectvol, eerlijk en betrouwbaar 

• Betrokken en oplossingsgericht 

• Menselijke maat en kleinschalig 

• Ruimte voor de dorpsgemeenschap 

• Eigen kracht door Samenkracht 

• Dialoog als basis 

• Zowel het goede bewaren als verrijken door vernieuwing 

• Durven doen om vooruit te komen 
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Hoofdstuk 1 – Sociaal domein
Eigen kracht door samenkracht 

Meedoen naar vermogen 

Een inclusieve samenleving, waarin inwoners kunnen meedoen naar 

vermogen en zo zelfredzaam mogelijk kunnen leven, dat vindt D66-

GroenLinks belangrijk. Onze wens is dat alle inwoners ervaren dat 

de gemeente ondersteunt daar waar dat nodig is. En als het gaat om 

bijvoorbeeld eenzaamheid of armoede moet de gemeente zorgen voor 

een vangnet om erger te voorkomen zodat inwoners de kans krijgen om 

hun leven weer op de rit te krijgen. Het mag niet uitmaken waar je wieg 

heeft gestaan, we willen dat iedereen mee kan doen.

D66-GroenLinks wil zich nadrukkelijk inzetten voor inwoners en gezinnen 

met een kwetsbaarheid. Het is van grote waarde om naar elkaar om te 

zien en elkaar te helpen.

Om dit waar te kunnen maken is het samenspel tussen (zorg)

organisaties, inwoners en gemeente van doorslaggevend belang. Wij 

zien een actieve rol weggelegd voor de gemeente om ervoor te zorgen 

dat welzijn deze belangrijke opgave optimaal kan vervullen. Alleen 

samenkracht maakt dat we er kunnen zijn voor degene die het nodig 

hebben. Met samenkracht bedoelen we, dat de sociale contacten en 

banden tussen mensen in de buurten worden bevorderd en gefaciliteerd 

door de gemeente. Door het zoeken naar zoveel mogelijk gezamenlijk 

ontwikkelde, collectieve oplossingen zullen specifi eke individuele 

oplossingen minder nodig zijn. 



 6 Heerde 2022-2026

Toch blijven we realistisch als het gaat om wat wel en niet haalbaar is. 

Waar mantelzorg, burenhulp of vrijwillige inzet niet meer mogelijk of 

verantwoord is, komt de gemeente in actie om een passende oplossing 

te bieden. Voorzieningen hebben we daarom het liefst zoveel mogelijk 

dichtbij beschikbaar of regionaal waar het niet anders kan. 

D66-GroenLinks wil zich inzetten voor: 

• Beleid wordt integraal ontwikkeld en meer in samenwerking met 

betrokkenen. 

• De gemeente moet gaan voor het bereiken van concrete 

maatschappelijke resultaten. 

• Door gerichte communicatie zijn mensen goed op de hoogte 

van het bestaan van voorzieningen zoals minimaregelingen 

en schuldhulpverlening. Als onderdeel van een goed 

signaleringsnetwerk spelen ook maatschappelijke instellingen, 

leerkrachten, thuiszorg en huisartsen een belangrijke rol. 

• Als mensen het water aan de lippen staat moeten zij meteen 

geholpen worden: er zijn geen wachtlijsten en de hulpverlening is 

snel en effi ciënt. 

• Goede schuldhulpverlening en maximale kwijtschelding. 

• Er komt een snelloket en é é n aanvraagformulier voor alle regelingen. 

Inwoners worden indien nodig geholpen bij het aanvragen van allerlei 

voorzieningen, toelages en regelingen. Minimaregelingen kunnen in 

é é n keer worden aangevraagd en zo mogelijk automatisch worden 

verstrekt. 
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• De gemeente zorgt voor een toereikend aanbod van collectieve 

zorgverzekeringen voor de minima, waarbij in alle varianten 

zorgmijding wordt voorkomen. 

• Projecten als een voedsel- en kledingbank en initiatieven om 

eenzaamheid en armoede te bestrijden zijn onmisbaar en willen we 

faciliteren. 

• Gezinnen met jonge kinderen die in armoede leven worden extra 

ondersteund. 

• Een huishouden met meerdere problemen krijgt é é n 

verantwoordelijke hulpverlener. 

• Stip gaat zich verder ontwikkelen tot een laagdrempelig middelpunt 

van preventie en zorg met inloopmogelijkheden voor jong en oud. 

Van daaruit wordt gezocht welke individuele vormen van zorg nodig 

zijn, zoals bijvoorbeeld voor Alzheimerpatië nten. 

• De gemeente stimuleert de ontwikkeling van een zorghotelfunctie 

zoals Groot Stokkert of elders. Dit heeft een duidelijke meerwaarde 

voor Heerde voor de doorstroming vanuit ziekenhuizen en het 

ontlasten van mantelzorgers.

•   Huishoudelijk zorg moet in acute situaties voor kwetsbaren 

beschikbaar zijn. 
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• Het abonnementstarief van 19 euro per maand voor de huis houde lijke 

zorg is alleen bedoeld voor de minima. 

• De Adviesraad Sociaal Domein is volwaardige gesprekspartner voor de 

gemeente. 

• Vrijwilligers en ervaringsdeskundige inwoners kunnen meepraten en 

ze kunnen signalen afgeven wat er beter kan.

• We willen een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman. 

Een inclusieve samenleving betekent dat we als gemeente en inwoners 

racisme, discriminatie en uitsluiting samen actief tegen gaan. Het blijven 

vasthouden aan een ambtsgebed past hier niet bij. Ons standpunt is 

dat Heerde het gelijkheidsbeginsel integraal in het beleid opneemt en 

actief uitdraagt in haar handelen. We hoeven niet te wachten op het 

wetsvoorstel om lhbti’ers en mensen met een handicap expliciet te 

beschermen in Artikel 1 van de Grondwet. In het verlengde van de stappen 

die gemeente al gezet heeft moet Heerde een regenbooggemeente 

worden.

Kansen voor jeugd 

Heerde moet een gemeente zijn waar kinderen gezond en veilig kunnen 

opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en plezier hebben, waar ze 

hun steentje leren bijdragen aan de maatschappij en goed voorbereid 

zijn op de toekomst. Kortom Heerde moet een gemeente zijn waar alle 

kinderen alle kansen krijgen. 

Met het grootste deel van de jeugd en de gezinnen in onze gemeente 

gaat het gelukkig goed. Maar tegelijk mogen we onze ogen niet sluiten 

voor bepaalde trends die ons verontrusten, zoals het gegeven dat veel 

leerlingen in het basisonderwijs starten met een taalachterstand en 
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die verlaten met een taalachterstand van soms enkele jaren. Dat heeft 

negatieve gevolgen voor de latere kansen op een zelfstandig leven met 

betaald werk en een goede gezondheid. Dit vraagt goede onderlinge 

afstemming tussen het onderwijsveld, gemeente, welzijn en hulp-

verlening om optimale oplossingen te vinden. Geen aparte lijnen en 

budgetten meer, geen verwijzingen van het kastje naar de muur, maar 

é é n gezamenlijke regie vanuit het belang van het kind en het gezin. Dit is 

de ambitie waar D66-GroenLinks de komende periode aan wil werken. 

D66-GroenLinks wil zich inzetten voor: 

• Jongeren zelf te vragen wat ze nodig hebben en hen te betrekken in 

het realiseren van oplossingen. 

• Verhoogde inzet van deskundigen op voor- en vroegschoolse 

educatie om taal- en ontwikkelingsachterstanden op te pakken. 

• Meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren, zinvolle vrijetijds-

besteding en gezondheidsproblemen. 

• Het vroeg en tijdig oppakken van hulpvragen van jongeren vinden we 

belangrijk om te voorkomen dat problemen verergeren. Daarom is 

het belangrijk dat Stip nadrukkelijk de ruimte krijgt om haar profi el 

aan te passen zodat zij bij jongeren bekend wordt en ze worden 

gezien als een laagdrempelige ingang bij een hulpvraag. Daar ligt ook 

een directe relatie met het jongerenwerk. 

• Er wordt voor een veilig schoolklimaat gezorgd, waarbij pesten en 

drugs- en alcoholmisbruik worden tegengegaan en acceptatie en 

tolerantie wordt gestimuleerd. 

• Het effect van bestaande voorlichting op scholen en informatie-

voorziening over drugs, alcoholverslaving en criminaliteit vergroten 

door de aanpak te verbreden met onder meer een inlooppunt 
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voor jongeren in samenspel met het jongerenwerk. Het project 

‘Samenwerken aan een leven zonder GHB’ is een voorbeeld voor 

breder gebruik bij andere vormen van verslaving. 

• Dat het onderwijshuisvestingsplan (IHP) voorrang heeft bij 

gemeentelijke investeringen, met daarin de nodige aandacht voor 

goede ventilatie. 

• Basisscholen beschikbaar blijven, ook in de kleine dorpskernen 

Horsthoek, Veessen/Vorchten en Hoorn. 

D66-GroenLinks staat voor behoud van het goede en ging op de bres, in 

een jarenlange politieke strijd, voor het behoud van de Horsthoekschool 

op zijn historische plek in het buitengebied. Het is de school uiteindelijk 

gelukt om het karakteristieke gebouw in eigen beheer te gaan renoveren 

naar hedendaagse maatstaven met behoud van haar kleinschalige 

karakter. Iets waar D66-GroenLinks trots en zuinig op wil zijn.

Bewegen, sporten, spel en cultuur 

Heerde kent veel actieve inwoners, waarvan veel in verenigingsverband 

sporten. Bewegen, sport en spel houdt mensen lichamelijk en geestelijk 

gezond. Voor velen is het een onmisbaar onderdeel van het dagelijks leven, 

ontspanning en sociale contacten. Evenzeer geldt dit voor het maken van 

muziek, kunst en theater. Voor ons staat vast, dat beiden even belangrijk 

zijn in de ontwikkeling van kinderen, jongeren é n volwassenen. 

D66-GroenLinks wil investeren in kunst en cultuur want voor veel mensen 

zijn deze belangrijk in het kader van zinvolle dagactiviteiten (welzijn), 

ontspanning en sociale contacten opdoen. Ook hebben kunst- en 

cultuurprojecten een waardevolle en unieke bijdrage om onze dorpen 

aantrekkelijker te maken. Een kwart van de jongeren ervaart psychische 

problemen door het stilvallen van sociale interacties tijdens Corona. 
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Cultuur kan bij uitstek ingezet worden voor het weer opbouwen van de 

mentale veerkracht van jongeren en inwoners van alle leeftijden.

D66-GroenLinks wil zich inzetten voor: 

• Meer bewegen en sporten zoals in het Sportakkoord door de 

betrokken partijen is vastgelegd en inclusief sporten en bewegen 

wordt uitgebouwd. 

• Stimulering aanpak overgewicht en gezonde leefstijl. 

• Kinderen uit gezinnen die de kosten van zwemles niet kunnen 

veroorloven worden de kans geboden een diploma te halen, met 

reguliere lessen of via schoolzwemmen.

• De voorzieningen en accommodaties in de kleine kernen moeten op 

peil blijven. 

• Subsidies van bestaande kunst- en cultuurvoorzieningen en 

bibliotheek worden niet verder verlaagd. 

• Onze bibliotheken blijven belangrijk als ontmoetingsplek voor alle 

inwoners en hebben een spilfunctie voor een goede taalontwikkeling. 

• Stimuleren van meer samenwerking tussen onderwijs, sport, cultuur, 

zorg, kinderopvang en bibliotheek. 

• Het ontwikkelen van beleid om het samenspel tussen cultuur en 

sociaal domein op gang te brengen. 

• De cultuurmakelaar bevordert dat scholen geld inzetten voor 

cultuureducatie, in samenwerking met de culturele instellingen. 

• MFA/Hof van Cramer in Wapenveld wordt verder ontwikkeld. D66-

GroenLinks gaat moeite doen om de fi nanciële haalbaarheid van dit 

project te onderzoeken.
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Hoofdstuk 2 – Ruimtelijke ordening 
Het karakter van Heerde krijgt de ruimte

Heerde heeft een groene en landelijke omgeving, die door velen wordt 

gewaardeerd en waar Heerdenaren met recht trots op zijn en willen 

blijven. D66-GroenLinks wil hier zorgvuldig mee omgaan. Wat goed is 

behouden en versterken en tevens waar nodig vernieuwen en verbeteren 

met het behoud van de uit het verleden ontstane kenmerken. 

In de komende jaren krijgen we te maken met de Omgevingswet en de 

omgevingsvisie van de gemeente. Deze wet moet meer duidelijkheid 

en bewegingsruimte geven binnen de ruimtelijke ordening. Ook 

wordt draagvlak onder inwoners belangrijker in de Omgevingswet. 

D66-GroenLinks wil dat het behoud van ruimtelijke kwaliteit centraal 

staat in de uitvoering en dat inwoners zoveel mogelijk betrokken 

worden bij de ontwikkelingen in hun omgeving. Meer dan nu zal de 

gemeente een verbindende rol moeten spelen tussen de inwoners en de 

project ontwikkelaars. 
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Betaalbaar wonen 

De vraag naar betaalbare woningen blijft overal in Nederland toenemen, 

ook in Heerde. De starter komt te weinig aan bod. Jongeren vertrekken 

om die reden. Een andere trend is dat ouderen langer thuis wonen en 

een instroom aan ouderen die zich in ons gebied willen huisvesten. 

Al met al is er te weinig aanbod aan betaalbare woningen en te weinig 

doorstroming. We willen door slimme woonoplossingen hierin meer 

evenwicht brengen. Ons uitgangspunt is een gezonde woningmarkt 

waarin iedereen in de gemeente binnen een acceptabele termijn een 

gewenste woning vindt en in staat is een wooncarriè re in de gemeente 

Heerde te doorlopen. 

D66-GroenLinks wil zich inzetten voor: 

• Nieuwe woningen die energiezuinig, duurzaam en levensloop-

bestendig zijn. 

• Het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe woonvormen zoals 

gezamenlijke zelfbouw, woningsplitsing, tiny houses, knarrenhofjes 

en fl exibel bouwen. 

• Een gemeente die samen met de woningbouwvereniging voor 

voldoende sociale woningen zorgt.

• Bouwprogramma’s die een gezonde verdeling hebben van woningen 

in alle segmenten, zowel huur als koop, die aansluiten bij de behoefte 

van de inwoners en daarmee de doorstroming bevordert.

• Uitbreiding op de al toegewezen locaties en daarna pas nieuwe 

uitbreidingslocaties aan de orde laten komen. Als dat het geval is, 

dan gaat het om kleinschalige locaties, passend in het ruimtelijke 

beeld en waarbij de Natura2000 gebieden niet worden aangetast. 



 14 Heerde 2022-2026

• In een vroeg stadium inwoners betrekken bij alle ontwikkelingen op 

het gebied van wonen, van plannen tot en met de uitvoering.

• Voor agrariërs die stoppen met boeren vanwege de milieu-

maatregelen moeten er mogelijkheden komen om ter compensatie 

extra woonruimte op het erf te creëren.

• Het benutten van de mogelijkheid om zelfbewoningsplicht op te 

leggen. 

Werken en mee kunnen doen 

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere 

manier het gevoel te hebben van waarde te zijn. ‘Een steentje bij te 

kunnen dragen’ aan de samenleving is belangrijk voor iedereen. Meedoen 

bevordert sociale integratie en het gevoel van eigenwaarde van mensen. 

D66-GroenLinks streeft een inclusieve samenleving na. Een samenleving 

waarin mensen van alle leeftijden en met alle capaciteiten kunnen 

meedoen naar hun eigen wensen en vermogen. Dit kan via betaald werk, 

school, mantelzorg, vrijwilligerswerk, of andere maatschappelijk zinvolle 

activiteiten. We gaan uit van de talenten die mensen hebben en de 

waarde die ze meebrengen. 

De gebruikelijke lokale bedrijvigheid verdwijnt meer en meer en 

ook de agrarische sector staat onder druk. We willen hierbij niet 

aan de zijlijn blijven staan toekijken hoe dat gebeurt, maar samen 

zoeken naar oplossingen en nieuwe wegen. Het doel is dat kansen 

die er liggen worden benut. Denk aan (natuur)recreatie en toerisme, 

natuurontwikkeling, biologische landbouw, lokaal eigenaarschap in de 

energietransitie, innovaties in energieopslag. Hier willen we positief op 

inspelen. 
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D66-GroenLinks wil zich inzetten voor: 

• Passende werkplekken voor zoveel mogelijk mensen op de lokale 

arbeidsmarkt. De gemeente faciliteert door in te zetten op 

ondersteuning aan inwoners om hen op weg te helpen naar werk, 

maar zet ook in op scholing, participatiebanen, seniorenbanen, 

leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. 

• Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van bedrijvigheid 

op het gebied van recreatie en toerisme met daarin ook ruimte voor 

hotelvoorzieningen. Daardoor ontstaan er meer arbeidsplekken ook 

voor inwoners met een kwetsbaarheid. 

• Specifi eke aandacht voor de positie van boeren, die onder druk staat 

om te verduurzamen. De gemeente gaat meedenken hoe dit te 

realiseren. 

• De gemeente werkt samen met ondernemers aan prettige en veilige 

winkelgebieden. 

• Om de ondernemers en de recreatiesector een impuls te geven, 

moeten winkels ook op zondag open kunnen. 
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Mobiliteit draagt bij aan bereikbaarheid en de leefbaarheid 

D66-GroenLinks wil volop aan de gang om de komende jaren Heerde 

bereikbaar, gezond en leefbaar te houden. Daarin past het aantrekkelijker 

maken om te kiezen voor de fi ets of het openbaar vervoer. Dat is goed 

voor het milieu en goed voor de gezondheid en minder auto’s in de 

openbare ruimte schept een aantrekkelijk verblijfsklimaat. 

D66-GroenLinks wil zich inzetten voor: 

• Een goede (her)verdeling van ruimte voor het autoverkeer en het 

wandel- en fi etsverkeer. 

• Het verduurzamen van vervoer door maatregelen die leiden tot meer 

gebruik van de fi ets. 

• Aanmoedigen van het principe ‘op de fi ets naar school’. Het is 

gezond en draagt bij aan de leefbaarheid, bewustwording en 

klimaat doelstellingen. 

• Veilige school- en fi etsroutes zodat het aantrekkelijk is om ze te 

gebruiken. 
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• Wandel- en fi etspaden en vaar- en zwemmogelijkheden en 

natuurlijke speelmogelijkheden zoals struinbosjes. Het uitbreiden 

van voet- en klompenpaden. 

• Het uitbreiden van het netwerk van fi etspaden zoals de fi etssnelweg 

tussen Apeldoorn en Zwolle mede vanuit het economisch, recreatief 

oogpunt en het gezondheidsaspect. 

• Het vermeerderen van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s 

en fi etsen 

• Het aanmoedigen en ontwikkelen van gezamenlijk autogebruik. 

• Een parkeerbeleid dat ertoe bijdraagt dat de lokale bereikbaarheid en 

leefbaarheid goed op elkaar aansluiten. 

• Praktische mobiliteitsoplossingen voor mensen met een kwets-

baarheid. Voor hen moet het mogelijk zijn om zo zelfredzaam 

mogelijk te blijven doordat er slimme lokale voorzieningen zijn. 

• Een gemeente die zelf het goede voorbeeld geeft door het eigen 

wagenpark te verduurzamen via elektrische voertuigen en machines 

of voertuigen op alternatieve brandstoffen. 

Samen werken aan onze lokale klimaatdoelen 

Het realiseren van internationaal overeengekomen klimaatdoelen is 

nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan 

zo veel mogelijk te voorkomen. We zullen in Heerde, zoals overal in 

Nederland, overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame 

energie bronnen zoals zon en wind. De maatregelen in het Klimaat-

akkoord kunnen, door het verdwijnen van de fossiele bronnen, winst 

opleveren voor gezondheid, veiligheid en natuur. Onze leef omgeving wint 

hierdoor aan kwaliteit. 
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Vanwege die kwaliteit van de leefomgeving wil   D66-GroenLinks zich 

actief inzetten om de laagvliegroutes van Lelystad Airport te voorkomen 

en het vliegveld niet te openen omdat procedures, berekeningen en 

participatie niet goed zijn verlopen. D66-GroenLinks gaat zich ook 

inzetten om andere vormen van overlast in onze gemeente tegen te 

gaan. Zo blijven we kritisch ten aanzien van de mogelijkheden voor 

motorcrossen in onze bossen en moet overlast door motorrijders die 

(geluids)hinder opleveren op de dijken of andere wegen aangepakt 

worden.

Er ligt natuurlijk ook een lokale opgave. De meest in het oog springende 

is de Regionale Energie Transitie waaraan iedere gemeente geacht wordt 

een bijdrage te leveren. D66-GroenLinks wil hierin zeker ook meedenken 

en doen. Er is echter meer onder de zon dan grootschalige oplossingen 

voor zon en wind. Juist de veelheid aan kansen om kleinschalig aan 

nieuwe ontwikkelingen te werken vinden we een inspirerende uitdaging. 

Het biedt ook veel meer mogelijkheden voor draagvlak en participatie 

van onze inwoners. 

Lokale energieoplossingen hebben zin 

Met de energiebehoeften van inwoners en ondernemers als vertrekpunt 

zorgen we dat we de transitie naar schone energie dichterbij brengen 

door: 

• Onze Energiecoö peratie Heerde Energiek te ondersteunen om 

verder te professionaliseren, een meer centrale rol te geven in het 

lokale beleid en daardoor het mogelijk maken om meer collectieve 

projecten te realiseren. Met name projecten die ook positief door-
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werken in de portemonnee van inwoners en bedrijven vinden we 

belangrijk. Iedereen moet er iets aan hebben. 

• ‘Van het gas af’ vraagt alternatieven en is in een gemeente als Heerde 

met veel buitengebied, een lastige opgave. Met elkaar zouden we 

zowel kleinschalige als grootschalige oplossingen mogelijk moeten 

maken, zodanig dat het karakter van landschap niet aangetast wordt. 

Er zijn kaders nodig voor de beoordeling waar wel en niet windmolens 

of grootschalige parken met zonnepanelen kunnen komen. 

D66-GroenLinks kiest voor inzetten op veel meer zon op dak en 

klein schalige ontwikkelingen, zorgvuldig ingepast in het landschap. 

Verder willen we ook vooral innovatieve projecten met waterstof en 

energie opslag stimuleren. 

• Daarnaast is een verhoogde inzet nodig op energiebesparing, isolatie 

en kierenjacht. Het aanbod van de energiecoaches zal nog beter 

onder de aandacht gebracht worden. 

• Gemeentelijke actieplannen om woningen te verduurzamen of ‘van 

het gas af’ plannen dienen eerlijk en betaalbaar te worden en zodanig 

dat inwoners individueel in vrijheid kunnen meedoen. 

• De prijs voor energie is een grote zorg. Woonlasten worden hierdoor 

juist in de goedkoopste woningen onevenredig zwaar. We kunnen 

daar iets aan doen door op een slimme manier huizen te verduur-

zamen en de bewoners fi nancieel te ontzorgen. Dit moet zeker 

onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken tussen gemeente en 

woningbouwcorporatie. 
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Biodiversiteit verrijken 

De gemeente Heerde kenmerkt zich door dorpen met open tuinen en 

een buitengebied wat rijk is aan groene zones en water. Ondanks dat 

het in onze gemeente mooi oogt, zet D66-GroenLinks biodiversiteit als 

speerpunt op de agenda. Het gaat niet goed met de biodiversiteit in 

ons landschap en onze bossen. We zullen allen een steentje bij moeten 

dragen aan het herstel. Hierover zijn op landelijk niveau ook afspraken 

gemaakt, die uitgewerkt moeten worden in een lokaal actieplan. 

D66-GroenLinks zet in op: 

• Het ontwikkelen van een breed gedragen actieplan biodiversiteit 

waarbij de gemeente samenwerkt met inwoners, ondernemers 

en agrariërs. In dit plan kunnen zowel grote als kleine 

initiatieven worden opgenomen ten aanzien van het beheer van 

dijken, wegbermen, sloten, kanalen, vaarkanten, ecologische 

verbindingszones, bossen, agrarische gebieden evenals de 

erfbeplanting van boerderijen, de wijken in de dorpen, schoolpleinen, 

achtertuinen en balkons.

• Dorpsgroen dat wordt onderhouden door de gemeente wordt 

ecologisch beplant en beheert en waar mogelijk aan elkaar ver-

bonden zodat het groen in het dorp toeneemt en natuurrijker wordt.

• Bij (her)ontwikkeling het uitgangspunt natuurinclusief bouwen te 

hanteren. Daar waar nieuw wordt gebouwd benutten we kansen voor 

de natuur. Bij de planning van wijken, bedrijventerreinen, de bouw 

van woningen en panden en het beheer van de openbare ruimte, 

iedereen inspireren om vanaf de schets de natuur duurzaam in te 

bedden. 
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• Groene landbouw om trots op te zijn. In onze gemeente moedigen 

we agrariërs aan die de landbouw willen verduurzamen en 

vergroenen om daarmee de biodiversiteit te bevorderen. Hier is 

veel winst te behalen waarmee we het open karakter van Heerde 

behouden en verrijken. 

• Boerenerven en -bedrijven bewust maken van datgene wat hun 

erven te bieden hebben. Door middel van het aanplanten van de 

juiste bomen, voedselplanten en het tegengaan van een mono-

cultuur wordt de insecten- en vogeldiversiteit vergroot. Ook 

rommelige hoekjes, heggen en bloemen dragen hieraan bij. Wij 

willen inzetten op het stimuleren en versnellen van initiatieven 

door boeren en bedrijven. Het gebruik van bestrijdings middelen of 

insecticiden ontmoedigen. 

• Het bosbeheer wordt meer gericht op herstel en verbetering van 

de biodiversiteit. We recreëren ook graag in ons bos en het is een 

belangrijke toeristische trekpleister. D66-GroenLinks wil evenwicht 

tussen het beschermen en bevorderen van biodiversiteit enerzijds en 

recreëren ruimte te bieden anderzijds. 

•   Natuurbegraven moet alleen mogelijk zijn voor inwoners van 

Heerde en op kleine schaal, het liefst aansluitend aan bestaande 

begraaf plaatsen.
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Circulaire economie ondersteunen 

De rijksoverheid streeft naar een circulaire economie in 2050. In 2030 

moet het gebruik van grondstoffen met 50 procent zijn afgenomen. 

Dit betekent onder andere dat er geen afval meer is en producten en 

materialen zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Ook in Heerde 

zijn we hiermee al aan de gang. D66-GroenLinks zet zich in om het goede 

gesprek te voeren over hoe we verder invulling gaan geven aan deze 

ambitie en waar de kansen liggen. Daarnaast willen we aanmoedigen om 

te starten met kansrijke proeftuinen. 

Een circulaire economie kan bovendien een bijdrage leveren aan het 

ontstaan van meer sociale verbinding tussen inwoners. D66-GroenLinks 

vindt dat de gemeente daarin een belangrijke rol vervult door de 

gemeenschap uit te dagen om met ideeën te komen, maar ook door 

die te ondersteunen om externe geldstromen aan te trekken voor 

proeftuinen. Als vanzelfsprekend vervult de gemeente een voorbeeldrol 

door in haar eigen inkoopbeleid of bij bouw en sloop bij te dragen aan de 

circulaire economie.
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Hoofdstuk 3 – Bestuurscultuur
Heerde gezond maken

  D66-GroenLinks staat voor een open bestuursstijl en goed overleg. 

We staan voor een nieuwe manier van met elkaar omgaan waarbij 

inwoners en organisaties gelijkwaardige partners voor de gemeente zijn. 

Inwoners participatie is inwoners mee laten denken over beleid en een 

actieve rol in projecten laten spelen, met een gemeente die uitgaat van 

hun behoeften en ruimte geeft voor initiatieven. Hierdoor wordt beter 

beleid ontwikkeld met een groter draagvlak. Inwoners worden in hun 

kracht gezet en voelen zich medeverantwoordelijk voor het resultaat. 

Direct contact tussen overheid en burger kan bovendien het wederzijds 

vertrouwen vergroten. Hierbij horen leesbare beleidsplannen en 

communicatie die voor iedereen goed te begrijpen is.

D66-GroenLinks wil van de gemeente Heerde: 

• Gemeentelijke communicatie moet beter en begrijpelijker en aan-

sluiten op hoe mensen informatie tot zich nemen.

•   Betere bereikbaarheid van de gemeente langs alle kanalen. Inwoners 

die contact willen met de gemeente moeten niet alleen op digitale 

kanalen aangewezen zijn.

• Uitbreiding van burgerpanels en -platforms. 

• Gemeentelijk beleid moet heldere en begrijpbare toetsingskaders 

hebben waarop beleid wordt getoetst en monitoren kan plaats-

vinden. Daardoor wordt het mogelijk om tijdig bij te sturen daar waar 

het nodig is. 

• Informatievoorziening voor de gemeenteraad moet worden 

verbeterd, waardoor zij haar taak beter kan uitvoeren.
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Gezond zijn en blijven

D66-GroenLinks wil dat de gemeente Heerde een gezonde gemeente is 

vanuit alle invalshoeken, ook fi nancieel:

• De druk van gemeentelijke belastingen en heffi ngen voor de inwoners 

zijn hoog en de Rijksbijdragen aan de gemeente zijn uitermate grillig 

en onberekenbaar. Toch wil D66-GroenLinks de kosten voor inwoners 

zo laag mogelijk houden. 

• We blijven kritisch over de uitgaven. De uitgaven moeten ten dienste 

staan van de samenleving. Door vooral te investeren in preventie 

zowel in welzijn, zorg, leefomgeving, als in inwonerparticipatie kunnen 

we de kosten met elkaar reguleren. Middelen moeten beschikbaar 

zijn daar waar het nodig is. Tegelijkertijd moeten we kosten in de hand 

houden.

• D66-GroenLinks wil zuinig zijn op de voorzieningen die er zijn en zal 

kritisch kijken naar mogelijke voorstellen voor bezuinigingen, opdat 

deze voorzieningen niet worden uitgehold of verschraald. 

• Bij nieuwe (bouw)plannen en investeringen zal de fractie D66-

GroenLinks al bij de planontwikkeling heel kritisch zijn op de 

structurele fi nanciële consequenties van het plan. Organisaties en 

belang  hebbenden mogen niet op het verkeerde been worden gezet 

door voorbereidende werkzaamheden te bekostigen en te verrichten 

terwijl het plan eigenlijk fi nancieel niet haalbaar is voor de gemeente. 

We vinden het belangrijk om te waken voor verkeerde verwachtingen 

en de teleurstellingen die hieruit voortvloeien.
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Samenwerking in de regio

Afgelopen jaren zijn door het Rijk verschillende taken overgeheveld en 

decentralisaties doorgevoerd. Daardoor zijn er andersoortige problemen 

ontstaan waar een kleine gemeente als Heerde niet altijd op is ingericht. 

Dit maakt samenwerking noodzakelijk; specialistische kennis moet 

samen met andere gemeenten of in de regio worden geregeld.

Heerde moet blijven zoeken naar de ‘beste samenwerkingspartners’ 

en of de Kop van de Veluwe voldoende is moet de tijd leren. 

De samenwerkingsverbanden die de gemeente Heerde heeft 

met de Cleantech regio en regio Zwolle maakt dat Heerde een 

scharniergemeente is geworden tussen de grote steden Apeldoorn 

en Zwolle. D66-GroenLinks kiest in principe voor een meer duurzame 

samenwerking of fusie op de Noord-Zuidlijn.

In samenwerkingsverbanden is de democratische controle niet altijd 

inzichtelijk daarom is een nieuwe werkwijze dringend gewenst. De 

raadrapporteur kan hier een rol bij spelen maar dat is ons inziens nog te 

beperkt.
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Tot slot
Dit is ons verkiezingsprogramma. We gebruiken veel woorden maar 

weten dat het daar niet om gaat. De afgelopen vier jaar hebben we 

consequent gewerkt aan een gemeente die er is voor inwoners, voor een 

gemeente die gaat luisteren. 

Een voorbeeld waren de plannen omtrent grootschalig commercieel 

natuurbegraven. Ondanks breed verzet is de gemeente te lang 

meegegaan met de ideeën van de initiatiefnemer. Wij hebben de 

gemeente gepusht om daar mee te stoppen.

We hebben ook gezien hoe de gemeente bouwprojecten heeft laten 

plaatsvinden die uiteindelijk niet zijn geworden zoals oorspronkelijk 

gepresenteerd, met alle teleurstelling van dien. Dit is bij de Kolk in 

Wapenveld gebeurd en we zijn bang dat dit weer kan gebeuren. We willen 

echt dat de gemeente hierin sturing neemt om meer teleurstelling te 

voorkomen.

Daarnaast maken we ons zorgen over Lelystad Airport. We hebben 

regelmatig contact met tweedekamerleden van onze partijen om te 

praten over de ontwikkelingen en te zoeken naar manieren om onze 

leefomgeving te behoeden voor de schade die laagvliegen zal brengen.

We wonen en werken hier in een van de mooiste gebieden van 

Nederland. Ieder van onze fractie D66-GroenLinks zal zich ook de 

komende vier jaren blijven inzetten voor jou en de gemeente Heerde. 

Weet ons te vinden, we zijn er voor jou.
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Silvia van Amerongen (GroenLinks)
Als geboren en getogen hagenees, gewerkt en geworteld in de lokale 
gemeente  politiek voor GroenLinks, ben ik na 40 jaar met volle overtuiging 
met man en dochters naar Heerde “geëmigreerd”. Nooit spijt van gehad; 
het gevoel van levens kwaliteit is hier zo veel beter met veel groen, rust en 
ruimte. Progressieve lokale politiek hoort bij mij, dicht bij de gemeenschap, 
je weet waar het echt over gaat. Ik ga er ook deze keer weer voor. Hoewel ik 
een politieke alleseter ben, ligt mijn hart vooral bij de thema’s democratische 
vernieuwing, duurzaamheid & biodiversiteit en wonen. 

Dianneke Landman (D66)
“Ik ben een gevoelsmensen en mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen” zo 
kwam ik na 15 jaar weer terug in de politiek van Heerde voor D66 en in 
samenwerking met GroenLinks. Wil je als kleine gemeente wat in de melk te 
brokkelen hebben dan moet je het samen doen. Door mensen en organisaties 
vroeg te betrekken wordt een vraagstuk “van ons allemaal” en niet langer 
van een persoon, een organisatie of gemeente alleen. Vertrouwen, luisteren, 
en jezelf blijven is de basis. Zo heb ik ook jarenlang knelpunten in de zorg en 
onderwijs, ook als het gaat om fi nanciën, aangepakt.

Joost Dikker Hupkes (D66)
Door actief te participeren wil ik daad zetten bij de woorden: ik geloof in 
demo cratie. Inwoners hebben een gemeente nodig die luistert en de juiste 
voor waarden schept voor wonen, onderwijs en zorg. Ondertussen moet dit 
gerealiseerd worden met beperkte middelen. Daarom is een gemeente raad 
nodig die creative keuzes durft te maken voor de toekomst. 
Ik woon al twaalf  jaar in Wapenveld met mijn vrouw en drie kinderen.

Geraldine Kwekkeboom (GroenLinks)
In 2014 heb ik me aangesloten bij de fractie omdat vanaf de zijlijn roepen geen 
optie is als je wil dat de dingen anders gaan. Milieu en ruimtelijke ordening zijn 
de onderwerpen waar ik mij mee bezighoud. Daar ben ik namelijk ook in mijn 
dagelijkse (werkzame) leven veel mee bezig als data steward bij Vitens (‘Elke 
druppel duurzaam’) en energiecoach in mijn vrije tijd.

Jouw team
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Bijlage: kieslijst D66-GroenLinks

Nr. Naam Voorletters Woonplaats

1 Landman D.J. (Dianneke) (v) Heerde 

2 van Amerongen S.I. (Silvia) (v) Heerde 

3 Dikker Hupkes J.G. (Joost) (m) Wapenveld 

4 Kwekkeboom G. (Geraldine) (v) Heerde 

5 van Dijk-Bruins A. (Anneke) (v) Heerde 

6 Goes F.J.M. (Floor) (v) Heerde 

7 van Apeldoorn-Kruissink G.J.G. (Ada) (v) Heerde 

8 Haverkamp G.J.A. (Gerhard) (m) Heerde 

9 Scheele C. (Carlien) (v) Heerde 

10 Veerman E.H. (Evert) (m) Heerde 

11 van Apeldoorn E.J. (Evert Jan) (m) Heerde 

12 van Apeldoorn H.A.F. (Henk) (m) Heerde 

13 Groeneveld E.P.A. (Arianne) (v) Heerde 

14 Noë P.M. (Pieter) (m) Heerde 

15 Schnitzler W.T. (Wouter) (m) Veessen 

16 van Zwet-Jansen M.P. (Maria) (v) Wapenveld
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