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Gelukkig Bronckhorst!

Dat is het persoonlijke motto dat ik mee zou willen 
geven aan dit verkiezingsprogramma. Omdat ik met 
overtuiging lijsttrekker ben voor D66 bij de komende 
Gemeenteraadsverkiezingen. En bovenal omdat ik al 
onze inwoners toewens dat ze zich gelukkig voelen in 
onze gemeente.

Ik zie een aantal grote maatschappelijke vraagstukken. 
Om ook in de toekomst gezond en gelukkig te 
kunnen zijn, zullen we op deze vragen een goed 
antwoord moeten hebben. De ontwikkelingen die ik 
bedoel zijn de sterke vergrijzing van onze bevolking, 
de veranderingen in ons klimaat, en de veranderende verhouding tussen inwoners en de 
gemeente.

Deze ontwikkelingen lopen als een rode draad door dit verkiezingsprogramma. Bij elk besluit 
dat we nemen, wil D66 dat we hier rekening mee houden. Elke keer vragen wij ons af:
♦ Wat betekent het voor onze inwoners als straks ruim 30% ouder is dan 65 jaar?
♦ Houden we met dit besluit voldoende rekening met heftige regenbuien, lange hete en 
droge periodes? Proberen we deze klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken?
♦ Is dit besluit op de juiste manier, samen met onze inwoners, tot stand gekomen?

Bestuurlijke vernieuwing is geen loze kreet voor mij. Het is juist je gezond verstand gebruiken. 
Immers: onze gemeente kent minder dan 300 medewerkers. Dat betekent dat er nog ruim 
36.000 andere mensen in Bronckhorst leven. En daarmee, dat er altijd meer kennis en 
kunde buiten de gemeentelijke organisatie is dan er binnen. We doen u te kort als we u niet 
betrekken bij besluiten die u en uw directe omgeving aangaan.

Kunnen we daarmee iedereen zijn of haar zin geven? Natuurlijk niet. Maar ik wil wel dat elke 
inwoner in contact met onze gemeente zich gehoord en gezien voelt. Dat elke inwoner het 
gevoel heeft dat hij er toe doet. Daarbij snap ik dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft 
om mee te doen, om zich te laten horen. Het is dus mijn taak en die van de gemeentelijke 
organisatie, om ook de belangen van minder mondige inwoners goed in beeld te hebben.

Democratie is veel meer dan het uitvoeren van de wil van de meerderheid.
Democratie betekent dat er oprecht rekening gehouden is met de belangen van iedereen.

Jan Engels
Lijsttrekker D66 Bronckhorst
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Wat speelt er in Bronckhorst?
Hieronder staan de drie hoofdthema´s voor D66 Bronckhorst. De 
komende jaren willen we hier onze focus op leggen. In dit programma 
staat de verdere uitwerking van deze onderwerpen.

Goed klimaat
We weten dat het klimaat verandert en dat noodzaakt tot minder 
energieverbruik. Daar moeten we persoonlijk wat aandoen, zoals betere 
isolatie, zonnepanelen en een andere waterafvoer. Maar ook gezamenlijk: 
bijvoorbeeld zonne- en windparken en het zoveel mogelijk hergebruiken 
van grondstoffen.

Goed wonen
We willen leefbare en gezellige dorpen. In een mooie omgeving met 
veel aandacht voor biodiversiteit en verantwoorde landbouw. Waar de 
gemeente zoveel mogelijk overlaat aan de bewoners. Een gemeente die 
hen steunt als dat nodig is. We willen niet bouwen voor de leegstand, maar 
we willen wel geschikte woningen voor iedereen. We vinden een goede 
opleiding voor jongeren belangrijk. Graag zien we dat ze hier werk vinden, 
hier kunnen wonen en hier in verenigingen mee doen.

Goede zorg
De samenstelling van onze bevolking gaat veranderen. Zo zullen er meer 
ouderen zijn. die graag zo lang mogelijk zelfstandig willen leven. Wat is 
dan nodig op het gebied van wonen, zorg, vervoer en inrichting van de 
omgeving? Daarnaast zien we dat jeugd hier graag wil blijven. Wat is daar 
voor nodig? En hoe ondersteunen we mensen met een beperking om 
volwaardig deel te nemen aan onze samenleving?
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Goed klimaat
Zowel bij inwoners en bedrijfsleven als bij de gemeente kan en moet nog veel op 
energiegebruik worden bespaard. De schoonste en goedkoopste energie is immers 
de energie die je niet nodig hebt! De gemeente geeft het goede voorbeeld door 
het energiezuinig maken van gemeentelijke gebouwen en de snelle vervanging van 
straatverlichting door LED. Ook elektrisch vervoer helpt mee. De eerste stap is dus 
zorgen dat we zo min mogelijk energie gebruiken.

Profiteren van energie
D66 ziet kansen als we overstappen op hernieuwbare energie. Dus meer zonnepanelen 
en waar mogelijk windmolens en andere installaties voor het opwekken en opslaan van 
duurzame energie. Energie die we zelf opwekken, waarover we onbeperkt kunnen 
beschikken en waardoor ons milieu wordt gespaard. Daarnaast is schone energie 
goed voor onze gezondheid. Door zelf de energie op te wekken die we nodig hebben, 
houden we bovendien veel geld in ons gebied. D66 vindt dat juist degenen die de 
lasten dragen, optimaal van de opbrengsten mogen profiteren. Zorgelijk is daarom dat 
nu al investeerders actief zijn met grondaankopen voor het plaatsen van windmolens 
en zonnepanelen, niet anders dan om er zelf beter van te worden.

D66 vindt dat windmolens niet passen in bijzondere landschappen.

Bronckhorst zonder aardgas
Door de landelijke klimaatdoelstellingen is het duidelijk dat we het gebruik van aardgas 
sterk moeten gaan verminderen. Dus niet meer koken op gas en ook geen verwarming 
van huizen en andere gebouwen op gas. Dat is een ingrijpende verandering. Om de 
kosten van de omschakeling voor onze inwoners te beperken dient de gemeente zo 
snel mogelijk duidelijkheid te geven over de aanpak en de planning. Daarmee kunnen 
onze inwoners dan rekening houden. De aanpak kan per straat of wijk verschillend zijn. 
D66 wil dat de aanpak van wat er op elke plek nodig is goed wordt afgestemd met 
onze inwoners.

Versterken van ons landschap
D66 kiest voor het versterken van ons landschap. Ons veelgeroemde landschap is 
immers een belangrijke drager van onze economie. Zowel voor de landbouw, als voor 
het toerisme. En natuurlijk voor onze inwoners die mede vanwege het landschap hier 
zijn komen wonen.

Door ons landschap te versterken, maken we het robuuster, kunnen we beter met 
de klimaatveranderingen omgaan. Tegelijkertijd maken we ons landschap nog 
aantrekkelijker voor onze inwoners en voor toeristen.
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Van afval naar grondstof
D66 is voor een prikkel om de hoeveelheid afval te beperken en de huidige 
wegwerpeconomie te veranderen in een circulaire economie. Producten en grondstoffen 
worden dan zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.

In het buitengebied willen we op afroep inzamelen. In de kernen willen we het systeem 
dat herbruikbare spullen worden opgehaald en dat het restafval door de inwoners naar 
inzamelplaatsen wordt gebracht: het zogenaamde omgekeerd inzamelen.

Extra aandacht verdient het voorkomen van vervuiling van het buitengebied door het 
weggooien van drankkartons en flesjes en het dumpen van grofvuil. Melding van dit 
soort verdachte acties moet makkelijker worden, maar vooral moet de pakkans bij 
overtredingen vergroot worden.

Een investering in energie & klimaat
Minder gas en meer gebruik van elektriciteit - voor verwarming en vervoer - 
zorgt voor investeringen in deze zogenaamde nutsvoorzieningen. D66 wil deze 
investeringen slim combineren met andere aanpassingen in onze bebouwde 
omgeving zoals het rollator- en rolstoelvriendelijk maken van trottoirs en het 
afkoppelen van de hemelwaterafvoer van woningen en bedrijven. Het afkoppelen 
van de hemelwaterafvoer is maar één van de maatregelen die nodig zijn om 
onze gemeente aan te passen aan de veranderingen in ons klimaat. Zelfs in ons 
land kan schoon drinkwater een schaars goed worden.

D66 wil dat we ons landschap versterken. Daarmee zorgen we dat de grond 
meer water vasthoudt. Het water dat niet op natuurlijke wijze vastgehouden kan 
worden willen we zoveel mogelijk in de directe omgeving opslaan in plaats van 
het zo snel mogelijk af te voeren via sloten, beken en rivieren. Daardoor kunnen 
we optimaal gebruik maken van het vele water uit zware regenbuien tijdens 
droge periodes.
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Goed wonen
De bevolking vergrijst, en toch is het belangrijk dat Bronckhorst ook voor jongeren 
aantrekkelijk blijft. Dit kan door te zorgen voor een goed leefklimaat. Dat wil 
zeggen voldoende voorzieningen, passende woningen, geschikt werk en een goede 
ontsluiting. Met minder bureaucratie en meer vertrouwen in de eigen kracht van 
mensen denkt D66 de snelle ontwikkelingen van deze tijd beter aan te kunnen. 
Goed overleg en goede samenwerking met de inwoners vindt D66 belangrijk.

Sterke verenigingen
Bronckhorst kent een rijk verenigingsleven. D66 is daar blij mee. Het versterkt de 
onderlinge verbondenheid en biedt velen een plek om mee te doen. Want daar gaat 
het om: iedereen, jong en oud, met en zonder beperkingen moet kunnen meedoen met 
de plaatselijke activiteiten. Op dit moment krijgen veel clubs gemeentelijke subsidie 
afhankelijk van het aantal jeugdleden. Dat lijkt mooi maar kan ook leiden tot ongewenste 
concurrentie. Daarom vindt D66 dat het systeem opnieuw bekeken moet worden. Niet 
het aantal jeugdleden maar de maatschappelijke betekenis moet uitgangspunt zijn. 
Daarnaast is een praktisch steunsysteem voor al die vrijwilligers bij de verenigingen 
noodzakelijk. De bestaande collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een pool van 
bestuurders die tijdelijk kunnen adviseren of bijspringen, trainingscursussen, lagere 
lasten voor accommodaties, daar ligt volgens D66 een taak voor de gemeente.
Veel sportaccommodaties zijn in eigen beheer gekomen. Hetzelfde geldt voor 
buurthuizen. Dat is een ontwikkeling die ook D66 toejuicht. In probleemsituaties, 
organisatorisch of financieel, zal de gemeente echter een luisterend oor of een helpende 
hand moeten bieden. D66 vindt het immers van belang dat mensen meedoen, elkaar 
ontmoeten, samen bewegen, iets voor elkaar betekenen. 
Het is in de eerste plaats een zaak van de dorpen en kernen zelf om te bezien welke 
voorzieningen waar in het dorp moeten komen en blijven. Het opstellen van een 
dorpsplan kan helpen bij het maken van de keuzes. D66 hecht aan het behoud van 
zoveel mogelijke voorzieningen in de verschillende kernen. Daarom is het van belang dat 
scholen, buurthuizen, verenigingen zoveel mogelijk van elkaars accommodatie gebruik 
maken. Dat drukt immers de kosten en kan ook nog eens tot mooie verbindingen 
leiden.

Weg met drempels
Veiligheid staat voorop. Maar dat betekent ook dat vervoer van zieken en mensen 
met een beperking, zeker als het snel moet gaan, zonder al te veel belemmeringen 
moet kunnen plaats vinden. De manier waarop op dit moment veel drempels zijn 
vormgegeven, leidt vaak tot snelheidsverlies en groot ongemak. Daarom vindt D66 
aanpassingen nodig.
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Betere bereikbaarheid
Bronckhorst krimpt. Jongeren trekken weg voor een studie en een baan elders. Mede 
daarom is het van groot belang dat de Achterhoek goed bereikbaar is. Zowel via 
de weg, via het spoor als digitaal. Binnen de regio is de inzet voor iedereen zo veel 
mogelijk busvervoer op afroep te realiseren naast enkele hoofdlijnen. D66 wil dat ook 
de bewoners van het buitengebied over snel internet kunnen beschikken. Dat is niet 
alleen voor de huidige bewoners (jong en oud) een essentiële voorziening bij werk en 
studie, maar verhoogt ook de aantrekkingskracht voor mensen van elders die zich 
hier willen vestigen. Snel internet vergroot daarnaast de kansen en mogelijkheden 
binnen de zorg. Voor verdere digitalisering en innovatie bij het bedrijfsleven zijn snelle 
verbindingen noodzakelijk.

Mobiliteit en omgeving
Als ouderen langer thuis wonen, is het van belang dat de omgeving ook voor hen 
geschikt is ingericht. Bij de inrichting van de (voet)wegen zal de gemeente steeds 
meer rekening moeten houden met mensen die minder mobiel zijn. Dit geldt zowel 
binnen de dorpen als in het buitengebied. Dat betekent bijvoorbeeld extra schuine 
trottoirbanden voor rolstoelers en scootmobielrijders, geen reclameborden in de 
looproute en voldoende oversteekplaatsen met middengeleiders.

Ten behoeve van recreatie en toerisme steunt D66 het onderhoud van een goede 
infrastructuur (fiets- en wandelpadennetwerk). Waar nodig komt er een scheiding 
tussen gewoon en supersnel fietsverkeer.

Geschikte woningen
Voor het aantal en soort woningen dat beschikbaar is dient de woonbehoefte 
de maatstaf te zijn. De regionale afspraken, die nu bepalend zijn gaan alleen 
over aantallen en niet over kwaliteit. D66 is voor evaluatie en herijking van de 
afspraken. D66 wil niet voor leegstand bouwen. Wel wil D66 onderzoeken of met 
tijdelijke oplossingen in de eerste behoefte aan woningen kan worden voorzien. 
Bijvoorbeeld door het tijdelijk gebruik van leegstaande woningen en gebouwen.

Ook moet bekeken worden of monumentale of beeldbepalende panden in 
stand kunnen worden gehouden als woning of als appartementen. Als het 
maatschappelijk belang dat vraagt zou de gemeente woningen moeten kunnen 
opkopen. Maar dan wel als laatste redmiddel.
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Veiligheid en evenementen
D66 streeft naar veiligheid in de dorpen en wijken. Om het contact tussen burger 
en politie snel en eenvoudig te houden willen wij voldoende wijkagenten behouden. 
De opkomst van buurtpreventie juichen wij toe. Traditionele en andere evenementen 
zoals paasvuren en wegraces moeten zo veel mogelijk behouden blijven. Mits ze 
uiteraard voldoen aan de veiligheids- en milieueisen. Lokale initiatieven steunt D66 zo 
veel mogelijk. Festivals kunnen de bekendheid van onze gemeente vergroten en meer 
toeristen trekken. Met een aanvaardbare impact op de omgeving zijn ze welkom. Zo 
wil D66 de gemeente voor iedereen aantrekkelijk en veilig houden.

Kwaliteit staat voorop
Door een evenwichtige ontwikkeling van natuur, recreatie, wonen en agrarische 
en andere economische activiteiten wil D66 Bronckhorst levendig en aantrekkelijk 
houden. In grootschalige open landschappen passen andere ontwikkelingen dan in 
kleinschalige coulisselandschappen. Bij nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied is 
het behoud of de versterking van de landschappelijke kwaliteit de toetssteen.
D66 wil voor Bronckhorst dat schaalvergroting in de landbouw stopt. D66 steunt de 
maatregelen die gezondheidsschade willen voorkomen. Wij willen juist de biodiversiteit 
vergroten. Agrariërs spelen hierbij een hoofdrol. D66 is voor een stimulerend beleid. 
Bijvoorbeeld door het aanleggen van bijenvriendelijke bloemenslingers langs wegen en 
paden en in stand houding van houtsingels en heggen.
D66 vindt dat megastallen niet passen in het kleinschalige coulisselandschap binnen 
onze gemeente. En ook niet in een omgeving waar veel particuliere woningen staan. 
Zowel het landschap, de volksgezondheid als het dierenwelzijn willen wij waarborgen.
Door plattelandsvernieuwing wil D66 het buitengebied vitaal houden en verloedering 
tegengaan. Blijvend kleinschalige ondernemingen kunnen een welkome invulling zijn 
voor leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen. Maar wel onder voorwaarde van een 
verantwoorde landschappelijke inpassing. Met behulp van een sloopfonds worden 
verouderde opstallen verwijderd. D66 steunt dit proces.

Eerlijke prijs voor boeren
Omschakeling naar biologische of andere minder belastende landbouw 
ondersteunt D66 waar mogelijk. Lokale voedselnetwerken verkleinen de 
afstand tussen agrariër en consument. Door het beperken van de rol van 
de tussenhandel krijgt de agrariër een eerlijke prijs en kan er meer worden 
geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van het platteland.
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"We streven naar gezonde en zelfstandige 
inwoners. Maar wat als het even niet 
meer zelfstandig kan? 
 
Ik zet me ervoor in dat zorgvragers 
gehoord worden en de vraag uitgangspunt 
blijft. Zo komen we tot goede zorg 
en ondersteuning, die voor iedereen 
toegankelijk blijft."
Willeke Reesink-Nikkels, kandidaat nr. 3
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Goede zorg
Sinds 2015 moet u voor een groot aantal zaken binnen de zorg bij de gemeente zijn. 
In Bronckhorst loopt de uitvoering van deze zaken goed. Door de vergrijzing wordt 
het belang van goede zorg de komende jaren nog groter.

Versterken van de eigen mogelijkheden
Daar gaat het om. Maar niet iedereen slaagt erin op eigen kracht mee te doen in de 
samenleving. Soms is tijdelijk of voor langere tijd hulp en ondersteuning nodig. D66 
wil dat de gemeente daarbij nog meer inzet op preventie. Voorkomen dat mensen 
in de schulden raken en als dat gebeurt snel goede en passende hulp organiseren. 
Voorkomen dat de jeugd in een zwaar hulpverleningstraject terecht komt door betere 
samenwerking, tijdige signalering en steun. Voorkomen dat mantelzorgers overbelast 
raken door praktische hulp en advies. Voorkomen dat mensen dakloos worden door 
tijdige ondersteuning. Voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien en doorbreken 
dat generatie na generatie in de bijstand zit. Bijzondere inzet om mensen aan het werk 
te helpen. Want iedereen telt mee en doet mee op eigen wijze.

Sociale teams beter bereikbaar
De gemeentelijke sociale teams doen goed werk. De bereikbaarheid kan sterk 
verbeteren door het direct telefonisch benaderen van de teams mogelijk te maken en 
niet uitsluitend door een omweg via het gemeentehuis. D66 is daar voorstander van. 
Zij adviseren en kennen maatwerkvoorzieningen toe. Maar zij hebben ook een rol bij 
het signaleren van bijzondere situaties en het activeren en ondersteunen van mensen 
in de dorpen.

Extra ouderenbeleid
D66 vindt dat van de gemeente een extra inspanning verwacht mag worden ten behoeve 
van de ouderen. Nu al zijn er te weinig plekken in onze gemeente waar mensen voor 
een time-out of na een ziekenhuisopname tijdelijk naar toe kunnen. Bovendien is het 
verschil tussen zelfstandig wonen en verblijf in een verpleeghuis te groot. Volgens 
D66 is het daarom dringend nodig zogenaamde woonzorg tussenvoorzieningen te 
realiseren, zoals aanleunwoningen en woon-zorgcomplexen. Paren kunnen daar ook 
samen oud worden.

De gemeente moet zich ervoor inzetten dat iedereen in de gemeente oog en oor heeft 
voor mensen met dementie. Alleen zo kunnen ook ouderen met geheugenproblemen 
daadwerkelijk langer zelfstandig thuis wonen.
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PGB (persoongebonden budget) moet blijven
Als mensen zijn aangewezen op zorg, hulp of ondersteuning vindt D66 keuzevrijheid 
van groot belang. Mogen kiezen tussen een dagactiviteit in een buurthuis of op 
een zorgboerderij; dagbesteding bij een kringloopwinkel of een zwembad. Als de 
begeleiding maar professioneel en veilig plaats vindt. Het pgb moet blijven om een 
maximale keuzevrijheid bij het inzetten van hulp en ondersteuning te kunnen realiseren. 
En het vervoer naar een dagactiviteit moet goed en op tijd rijden.

Goed werk voor iedereen
De huidige sociale werkplaatsen worden geleidelijk afgebouwd. De gemeente moet 
zich maximaal inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan 
te helpen. Zowel als werkgever als bij het bedrijfsleven. Als opdrachtgever bij diensten 
en aanbestedingen kan de gemeente daar afspraken over maken.

Extra woningen
Er is een tekort aan (bijna) zelfstandige woningen voor mensen met een beperking. 
Voor hen moeten er volgens D66 meer geschikte woonvormen ook in onze gemeente 
beschikbaar komen. Dan kunnen zij, zo nodig met begeleiding, gewoon midden in 
de maatschappij wonen. Het moet verder eenvoudiger worden een beschermde 
woonvorm om te zetten naar een zelfstandige woning of andersom: de omklapwoning.

Jeugdzorg
Voor de jeugd blijft van belang dat zo snel mogelijk passende hulp wordt ingezet. 
Knelpunten bij de gespecialiseerde instellingen schreeuwen om een oplossing, 
waar nodig met extra gemeentelijk budget. D66 vindt dat de rol van de gemeente 
is om de samenwerking tussen scholen, onderwijs en sportinstellingen verder 
te stimuleren.

Ook op het gebied van het leerlingenvervoer verwacht D66 vooral een luisterend 
oor bij de gemeente naar de wensen van de ouders. Zij zijn immers de beste 
ervaringsdeskundigen.

Waar noodzakelijk moet hulp bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd voortgezet 
worden. Voor kinderen met een beperking moeten volgens D66 binnen onze 
gemeente voldoende mogelijkheden zijn op het gebied van sport en recreatie. 
Zodat ook zij mee kunnen doen.
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Onafhankelijke ondersteuning
Veel mensen zijn helaas het spoor bijster in de veelheid aan regelingen. Daarom wil D66 
dat er voor ieder die dat nodig heeft laagdrempelige, onafhankelijke en toegankelijke 
ondersteuning is. Met name vrijwilligers kunnen hierin een belangrijke rol spelen. De 
gemeente zorgt voor scholing en bijscholing.

Meer personeel in de zorg
D66 maakt zich zorgen over de tekorten aan verplegend personeel. Daarom moet alles 
op alles gezet worden dit tij te keren: voldoende geschikte woningen, interessante 
banen, goed salaris. Wat de banen betreft denkt D66 vooral aan zogenaamde 
combinatiebanen, dus niet een baantje van ´s morgens twee en ´s avonds twee uur, 
waardoor nu geen volwaardig inkomen realiseerbaar is. De gemeente kan daar bij de 
aanbesteding afspraken over maken.

Vluchtelingen burgeren snel in
In 2016 zijn veel vluchtelingen in onze gemeente komen wonen. Met steun van D66 
krijgen zij een intensief trainingsprogramma om snel de taal, de cultuur en zo nodig 
een vak te kunnen leren. D66 vindt het van belang dat er een inhaalslag komt voor 
vluchtelingen die hier al eerder kwamen en nog een te grote afstand tot werk hebben.
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"Er liggen nog veel kansen in onze 
mooie gemeente maar die kunnen 
we alleen ‘samen’ realiseren. Samen 
met onze inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en 
buurgemeenten. Of het nu gaat om 
duurzame energie, onderwijs of zorg."
Dick Schierboom, kandidaat nr. 2
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Meerwaarde door samenwerking
De gemeente kan niet alle taken en projecten alleen uitvoeren en zoekt 
afhankelijk van het onderwerp geschikte samenwerkingspartners. 
Voor de gemeente is een goed lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
netwerk van groot belang.

Een gemeentegrens bestaat slechts op de kaart
In ons dagelijks leven houden inwoners daar geen rekening mee. Daarom 
zou het ook raar zijn als onze lokale regelgeving heel anders is dan in 
de ons omringende gemeenten. Voor bedrijven moet het niet uitmaken 
- qua regelgeving - in welke gemeente ze actief willen zijn. Het is niet uit 
te leggen dat iets wat 500 meter verderop wel mag, in onze gemeente 
onmogelijk is. Maar ook zorgaanbieders hebben baat bij eenduidige 
regels, om overbodig papierwerk te voorkomen.

Samenwerking van groot belang
Samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten is essentieel voor de 
maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen. De opgaven rond 
duurzame energie en klimaatadaptatie zijn onmogelijk alleen op de schaal 
van Bronckhorst aan te pakken. De maatschappelijke meerwaarde van 
schaalvergroting wil D66 onderzoeken als het aan de orde komt. Daarbij 
zal de leefwereld van onze inwoners voor ons leidend zijn.

Bronckhorst en Europa
Een landelijk netwerk is nodig om blijvend de aandacht te vestigen op 
de specifieke belangen en noden van plattelandsgemeenten. In Europees 
verband is de Euregio van groot belang voor onder andere grens-
overschrijdende werkgelegenheid en hoger onderwijs. Contacten met 
Brussel vergemakkelijken deelname aan projecten die bijdragen aan 
voorzieningen en infrastructuur van de gemeente.

D66 krijgt het voor elkaar
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Richtingwijzers D66
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. 

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. 

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.  

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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