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Doetinchem nu vooruit! 
 
Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Doetinchem 
(Optimisme – Durf & Daadkracht – Urgentie) 
 
 

-inleiding- 
 

Onderstaand presenteren wij  u het verkiezingsprogramma, waarmee D66 Doetinchem inzet op een vruchtbare 

politieke bijdrage aan de raadsperiode 2014 - 2018 in Doetinchem, Gaanderen en (Nieuw-) Wehl, Wijnbergen 

en alle buurtschappen in onze gemeente. 

 

De komende raadsperiode zal gekenmerkt gaan worden door beleids- en uitvoeringstaken (WMO, 

Jeugdwelzijn, AWBZ) die door de centrale overheid in handen worden gegeven van de gemeentelijke overheid 

met de opdracht deze taken te realiseren met een lager budget dan het huidige.  

 

Dat vraagt om het verwerven van expertise en om inventiviteit. Maar ook om overleg en samenwerking tussen 

de diverse politieke partijen en maatschappelijke stromingen.  

D66 Doetinchem wil daaraan graag bijdragen. Redelijk, verstandig, met oog voor het belang van de individuele 

inwoner en met de bereidheid om buiten gebaande paden te treden. 

 

Kernwaarden in de bijdrage van D66 aan de Doetinchemse politiek zijn: 

- het vertrouwen op de eigen kracht van individuele inwoners; 

- het  in denken en handelen over de gemeentegrenzen heen kijken; 

- de gelijkwaardigheid van inwoners, die daarom noodzaakt tot het ruimte over laten en scheppen voor 

verschillen; 

- het streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving (met respect, mededogen), en 

- het koesteren van individuele grondrechten en gedeelde waarden. 

 

D66 Doetinchem kiest voor een compact programma te formuleren rond de thema's die de komende jaren 

maatgevend zijn als aandachtsgebieden voor gemeentelijk beleid: 

 

- Krimp en Samenwerking; 

- Financiën, Economie en Ondernemerschap; 

- Milieu en duurzaamheid; 

- Zorg en Welzijn; 

- Jeugd en Onderwijs; 

- Wonen en Ruimtelijke ordening; 

- Veiligheid en Handhaving; 

- Openbare ruimte en Groen; 

- Verkeer en Vervoer; 

- Bestuur en Burger; 

- Kunst en Cultuur; 

- Sport en recreatie. 

 

De programmacommissie, november 2013.  
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1. De Achterhoek: krimp en samenwerking 
 
D66 Doetinchem zal met betrekking tot krimp en samenwerking  inzetten op bestuurlijke schaalvergroting waar 
mogelijk en anderzijds op toegankelijke dienstverlening aan de inwoners van de stad en de omliggende kernen. 
 
1. Voor Doetinchem zal de krimp waarschijnlijk nauwelijks aan de orde zijn. Gaanderen en Wehl krimpen 

naar verwachting wel. We werken nauw samen met dorpsraden en omliggende gemeenten die veelal 
ook krimpen om de leefbaarheid van de gehele Achterhoek op peil te houden. 

2. We zullen Doetinchemse ambtenaren inzetten om samen met ambtenaren uit omliggende gemeenten 
te werken aan effectief en bereikbaar te zijn voor burgers uit de Achterhoek. 

3. We richten ons niet op de uitbreiding maar op vernieuwing en het beter verdelen van bestaande 
voorzieningen. 

4. Er wordt veel gesproken over fusie en samenwerking. We zijn voorstander van verdere samenwerking 
van gemeenten. Als dit op termijn leidt tot een fusie die daadwerkelijk meerwaarde heeft zien we dit als 
een gewenste ontwikkeling.  

5. In veel kernen worden serviceloketten van gemeenten opgeheven. We zijn voorstander van herkenbare 
loketten in zo veel mogelijk dorpen/kernen.  Hierbij dienen zoveel mogelijk functies gecombineerd te 
worden. Een dorpsbus (zoals de bibliotheekbus) of combinatie met scholen of een buurthuis zijn 
hiervoor  mogelijkheden. 

6. We willen de Achterhoek positioneren als een regio met veel (hyper)moderne en schone technologische 
bedrijven in een landelijke omgeving waar het goed wonen is. We zien de Achterhoek als het groenste 
technologiegebied van Nederland.  

7. Krimp van de bevolking is een feit waar op geanticipeerd moet worden. Op termijn leidt dit tot 
vergrijzing en ca 15% terugloop van de bevolking. Ons handelen is er op gericht ondanks dit de kwaliteit 
van leven te verhogen. 

8. We steunen de agenda Achterhoek 2020. 
9. We zijn voor spreiding van voorzieningen, in zoveel mogelijk kernen moeten (een deel van ) de 

voorzieningen blijven om de leefbaarheid te vergroten. Niet overal hoeft alles. Een combinatie van 
voorzieningen met winkels, scholen of bedrijven biedt mogelijkheden om een en ander betaalbaar te 
houden.  
 

 

2. Financiën, Economie en Ondernemerschap  
 
Ruimte voor ondernemerschap en ondernemendheid, voor arbeidsmobiliteit, voor afgewogen en 
verantwoorde omgang met publieke gelden, alsook het hergebruiken van en herbestemming geven aan  in 
onbruik geraakte roerende- en onroerende goederen,  zijn voor D66 Doetinchem belangrijke aandachtspunten:  
 
1. We willen ondernemerschap en thuiswerken stimuleren door te zorgen voor een goede infrastructuur 

(snel internet) en herbestemmen leegstaande panden. We zetten deze in als bedrijfsruimte voor 
starters,  bestaande ondernemers, kunstenaars, ZP-ers  en andere belangstellenden. Belemmeringen 
(regelgeving, kosten etc.) nemen we weg. Particuliere initiatieven als Meeting Place en Centrum voor 
Jong ondernemerschap ondersteunen we. 

2. In 2012 hebben wij samen met de PvdA een motie ingediend om te komen tot een economisch 
aanvalsplan. In eerste instantie alleen voor Doetinchem. Dit plan is behandeld en aangenomen in 
november 2013. Wij zijn van mening dat de plan moet worden uitgebreid tot de hele Achterhoek in de 
komende raadsperiode. 

3. Om het centrum en Doetinchem nog aantrekkelijker te maken wil D66 investeren in stadsdistributie. 
Deze stadsdistributie kan uitgevoerd worden door WEDEO in combinatie met een transporteur uit 
Doetinchem. 

4. Wij zijn tegen verhoging van de OZB om de begroting van de gemeente op orde te krijgen. 
5. We willen de arbeidsmobiliteit binnen de Achterhoek stimuleren door iedereen die nog geen afgeronde 

opleiding heeft alsnog te scholen. Vaklui krijgen hierdoor binnen de regio makkelijker ander werk als ze 
werkeloos worden.   

6. We gaan in de gemeente ruimtes realiseren waarin zelfstandigen hun beroep uit kunnen oefenen en 
anderen kunnen ontmoeten. 
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7. Gezonde gemeentefinanciën: we streven naar een evenwichtige begroting, met een adequate reserve 
om tegenvallers op te vangen, en geen overschotten of torenhoge reserves waar de gemeente mee kan 
beleggen, of tekorten zodat voorzieningen verdwijnen. 

8. Over bedrijvenparken maken we regionaal afspraken. Gezamenlijk stellen we alles in het werk om 
leegstand van bedrijfspanden te voorkomen. 

9. We zijn voor vermindering van het aantal regels en onnodig toezicht. 
10. Het platform onderwijs – arbeidsmarkt moet een prominentere rol in de regio krijgen om de goede 

relatie tussen onderwijs en bedrijven verder te versterken. 
 
 

3. Milieu en Duurzaamheid  

 
Milieu en duurzaamheid zijn thema’s een concrete invulling moeten krijgen. Duurzaamheid biedt kansen voor 
de Achterhoek op gebeid van de economie en kwaliteit van het leven. 
 
1. We willen op de plaatsen waar we de beschikking hebben over grotere oppervlakten deze inzetten voor 

de opwekking van zonne-energie. Dit kan bijvoorbeeld op terreinen die oorspronkelijk beoogd waren als 
bouwgrond, parkeerterreinen,  daken van grotere gebouwen, parkeerterreinen  etc. 

2. We ondersteunen groene energie uit de Achterhoek: via AGEM bieden we inwoners die op hun eigen 
huis geen zonnepanelen kunnen plaatsen de mogelijkheid om op een andere gebouw in Doetinchem 
zonnepanelen te realiseren. 

3. We stimuleren initiatieven om stadslandbouw te realiseren. 
4. Op terreinen waarop we de komende jaren niet gaan bouwen willen we lariksbossen of andere 

duurzame gewassen aanplanten voor houtproductie. 
5. Braakliggende gronden in de stad die niet in gebruik zijn richten we samen met buurtbewoners in als 

stads/speelpark met ruimte voor volkstuinen . 
6. We zijn voorstander van duurzame energiebronnen, mits goed ingepast. We vinden dat de gemeente 

wel moet kijken naar wat de plaatsing betekent voor omwonenden.  
7. Verschillende energiebedrijven bieden de mogelijkheid om via een aandeel te participeren in de 

windmolens, zonne-energie, biomassa of andere duurzame energiebronnen . Daarnaast zijn er 
duurzame initiatieven van ondernemers. We steunen met name lokale initiatieven, omdat deze veelal 
door de omgeving gedragen worden.  

8. We willen in onze regio “kleinschalige” of decentrale opwekking kansen bieden en stimuleren. 
Initiatieven als de AGEM dienen een kans te krijgen. Het moeten wel slanke organisaties blijven die op 
eigen benen kunnen staan.  

9. We willen een regionaal revolving fund  oprichten om initiatieven te ondersteunen op het gebied van 
duurzaamheid. 
 
 

4. Zorg en Welzijn  

 
Zorg en Welzijn zijn thema's die de komende jaren in belangrijke mate van gemeentewege invulling gaan 
krijgen. D66 Doetinchem wil constructief en niet persé langs gebaande paden dit beleid helpen vormgeven.  
In concreto: 
 
1. Wijkregisseurs of buurtcoaches helpen waar nodig bewoners met elkaar in contact te brengen om 

samen oplossingen te zoeken voor de afnemende zorg van de overheid. De wijk wordt hierdoor 
zelfvoorzienend voor de eerstelijns zorg. 

2. Centraal staat de buurtcoach. Maar er zijn meer loketten waar de hulpvraag binnen kan komen. D66 is 
van mening dat er maar één loket zou moeten zijn. Afhankelijk van de vraag zal vervolgens een coach 
aan de slag gaan. Bijvoorbeeld de buurtcoach, sportcoach of de consulent werk en inkomen. 

3. We willen de cruciale AWBZ voorziening betaalbaar houden door die terug te brengen tot de kern. We 
gaan uit van de noodzaak van zorg en niet vanuit het oogpunt van recht op zorg. De gemeente 
beoordeelt in overleg met de professionals welke zorg nodig is. 

4. Wij zien vooralsnog onvoldoende aanleiding om het Slingeland ziekenhuis in zijn geheel te verplaatsen. 
Decentraliseren van poli’s biedt voldoende mogelijkheden om capaciteitsproblemen en 
verkeersproblemen het hoofd te bieden. Indien ontwikkelingen in de zorg een heroverweging nodig 
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maken, dient hiervoor een deugdelijke onderbouwing te komen, waarin financiering en herbestemming 
of sloop van het huidige ziekenhuis zijn opgenomen. 

5. We willen dat hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen worden hergebruikt.  
6. Een groot aantal hulpmiddelen vervangen normale gebruiksvoorwerpen (fiets, stok, etc). Dit soort 

hulpmiddelen worden niet meer vergoed. 
7. We maken onderscheid tussen wonen, zorg en service. De zorg wordt vergoed. Wonen en service 

worden niet uit het collectief gefinancierde AWBZ budget betaald, maar komen voor eigen rekening. 
8. Langdurige zorg:  We willen bevorderen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zelfredzaam 

zijn buiten een instelling. Met hulp van familie, vrienden en anderen (mantelzorgers) kan dat ook. 
Thuiszorg helpt daar waar meer deskundige hulp nodig is. 

9. Ouderen moeten zo lang mogelijk in vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Initiatieven voor de 
vergroting van de zelfredzaamheid van ouderen steunen we. 

 

5. Jeugd en Onderwijs 
 

De jeugd heeft de toekomst. Volgens D66 is onderwijs de sleutel tot zelfontplooiing. Kwalitatief goede scholen 
en instellingen in Doetinchem zijn van essentieel belang om in te spelen op de toekomstige arbeidsmarkt in de 
Achterhoek. 

 

1. We vinden dat de drieslag ‘één kind/gezin, één plan, één regisseur’ voor alle wijken in Doetinchem 
gerealiseerd moet worden.   

2. We zijn voorstander van brede scholen. Jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen werken 
samen in brede buurtscholen of in integrale kindcentra. 

3. Te kleine scholen moeten samenwerken of fuseren. De kwaliteit van onderwijs is hierbij het primaire 
uitgangspunt. 

4. We willen dat elk kind naar de school van zijn of haar keuze kan gaan. Scholen met veel aanmeldingen 
moeten kunnen uitbreiden. Scholen met minder aanmeldingen moeten samenwerken, fuseren of 
sluiten. De kwaliteit van onderwijs is hierbij het primaire uitgangspunt. 

5. Zowel leerlingen als leerkrachten presteren het beste in goede en gezonde schoolgebouwen met 
optimale multimediale faciliteiten. D66 Doetinchem vindt daarom dat alle scholen moeten voldoen aan 
bouwkundige, onderwijskundige, gezondheids- en milieueisen van deze tijd. Wat ons betreft krijgt het 
renoveren of herbouwen van verouderde scholen prioriteit. 

6. We vinden dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het samenbrengen van onderwijs, 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, met als doel om Doetinchem het innovatieve centrum 
van de Achterhoek te laten zijn 

7. We maken gebruik van het aan te leggen glasvezel netwerk om kinderen overal met hun opleiding bezig 
te laten zijn. 

8. We zijn een serieus toezichthouder  voor primair onderwijs,  maar zonder de vrijheid van scholen sterk 
te beperken of uitgebreide schriftelijke verantwoordingen te vragen.  

9. We streven naar vermindering van bureaucratie en vinden dat in het kader van Passend Onderwijs het 
geld ten goede moet komen aan de leerling. We willen als kritische partner betrokken zijn bij het 
gezamenlijke Ondersteuningsplan van scholen in Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland en 
Oude-IJsselstreek. 

10. We willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meer hoger opgeleiden in de regio te houden en 
naar de regio te trekken. 

11. Voor bepaalde leeftijdscategorieën zijn er weinig vrijetijdsmogelijkheden. Voor hen moet, zoveel 
mogelijk in elke kern, een plek zijn waar zij samen kunnen komen. 

 
 

6. Wonen en Ruimtelijke Ordening 

 
Wonen en ruimtelijke ordening zijn thema's die vanwege hun impact voor het bestaan van alle inwoners een 
voortdurende kritische beschouwing verdienen en door D66 Doetinchem als belangrijke beleidsonderwerpen 
worden gezien. 
Dit betekent: 
 



Doetinchem nu vooruit! Verkiezingsprogramma D66 2014-2018 (vastgesteld 11 december 2013) 5 

 

1. Het huidige woningaanbod is in omvang voldoende. Wel is renovatie of vervanging van woningen nodig. 
Bij sloop en herbouw is levensloopbestendig en duurzaam bouwen uitgangspunt. 

2. Waar industrieterreinen nog niet gerevitaliseerd zijn, gaan we bevorderen dat dit alsnog gebeurt.  
3. We geven wonen, werken, studeren en recreëren vorm  binnen een gemeentelijke totaalvisie op 

ruimtelijke ordening. 
4. Leegstaande kantoren beoordelen we op de mogelijkheid tot ombouwen naar starterswoningen. 
5. Welstandscommissies heffen we op. Bouwvoorschriften geven voldoende richting in combinatie met de 

welstandsnota. 
6. Dorpsbelangenorganisaties moeten verder vorm krijgen. Bewoners van wijken/dorpen moeten voor de 

inrichting van hun leefomgeving veel vrijheid krijgen. De gemeente moet dit actief stimuleren. Het ter 
beschikking stellen van een dorpsbudget met randvoorwaarden gaan we onderzoeken. 

7. Grondpolitiek: we willen dat de gemeente alleen grond aankoopt, die nodig is voor een vrijwel zeker 
project. Gronden worden in de gemeentefinanciën gewaardeerd op de actuele marktwaarde. 

8. Woningcorporaties moeten terug naar het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen. 
9. Wij ondersteunen de woningcorporaties om hun huurwoningen energie-neutraal te maken. 
10. We willen een regionaal integraal woonplan opstellen. Geen leegstand in tijden van krimp: enkel naar 

behoefte bouwen. 
11. We willen de hele Achterhoek aangesloten zien op glasvezel. 
 
   
 

7. Veiligheid en Handhaving  

 
Mensen moeten zich vrij, zelfstandig en veilig voelen. Samenwerking tussen handhavers, bewoners en 
ondernemers is van groot belang. D66 Doetinchem is van mening dat deze beleidsonderwerpen de komende 
jaren aandacht verdienen: 
 
1. In Doetinchem is het vervoer van gevaarlijke stoffen niet geregeld. We vinden dit onacceptabel. We 

willen hiervoor een plan maken, uitvoeren en handhaven. 

2. We willen meer veiligheid achter de voordeur door een actief beleid gericht op effectieve ondersteuning 

van probleemgezinnen/buurten en het bestrijden van huiselijk geweld. 

3. De huidige verkeerscamera’s hebben nauwelijks effect omdat de juridische basis ontbreekt. Als deze er 

niet komt willen we de camera’s verwijderen. 

4. Veiligheid gaat niet alleen de overheid aan. Buurtinitiatieven om de veiligheid te verhogen moeten door 
de gemeente worden ondersteund. Een betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagenten is 
van belang om de veiligheid verder te versterken. We willen in elke kern een voor de inwoners kenbare 
en aanspreekbare wijkagent.  We gaan wijkagenten ondersteunen om vaker per jaar activiteiten te 
organiseren om de veiligheid in de wijk te vergroten. 

5. Wij willen meer samenwerking en kennisoverdracht tussen de verschillende diensten binnen de 

veiligheidsketen in de gemeente om te zorgen voor een veiligere buurt. 

6. Wij willen dat gemeenten binnen de Achterhoek nauw samenwerken om de veiligheid in de gehele regio 
te verbeteren en te zorgen voor meer duidelijkheid voor de burgers. 

7. We vinden dat de burgemeester regelmatig verantwoording moet afleggen aan de raad over het 
gevoerde veiligheidsbeleid en zijn/haar opstelling binnen de Veiligheidsregio. 

8. We willen op gepaste wijze omgaan met wet- en regelgeving en vergunningen rond evenementen. Nu 
wordt vaak om een bovenmatig gedetailleerde verantwoording gevraagd. 

9. We willen op gepaste en kritische wijze omgaan met camera’s of poortjes, meer blauw op straat en 

andere maatregelen die er op gericht zijn de veiligheid te vergroten.  

10. Wij zijn voorstander van legale wietteelt om achterdeurproblematiek bij coffeeshops aan te pakken. 
Indien uit een woning (drugs)overlast komt willen wij deze kunnen sluiten.  

11. De politie moet misdaad en geweld aanpakken. Gedwongen prostitutie en de daarmee samenhangende 
mensenhandel in de gemeente willen we bestrijden. 
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8. Openbare Ruimte en Groen  
 
Openbare Ruimte en Groen kennen een stedelijk, maar ook een landschappelijk karakter in onze gemeente. 
D66 Doetinchem zet de komende jaren in op evenwichtige aandacht voor beide facetten: 
1. We willen groen in Doetinchem een prominente plaats geven: meer openbaar groen, minder hoogbouw 

en meer tuinen. Op plaatsen waar huizen of andere gebouwen verdwijnen creëren we parken, 
volkstuinen of speelplaatsen. Het Amphionpark is een goed voorbeeld hiervan.  

2. Onderhoud van groen zal in belangrijke mate een verantwoordelijkheid worden van bewoners. De 
wijkraad krijgt de bijbehorende middelen om dit realiseren. Verkoop van openbaar groen aan 
particulieren is hierbij een mogelijk optie. 

3. Bij sloop laten we het terrein niet braak liggen. De eigenaar zal zorg moeten dragen voor een tijdelijke of 
permanente invulling. 

4. Gebieden die beoogd zijn als bouwgrond maar die nu nog braak liggen willen we tijdelijk als groene 
ruimte inrichten. 

5. We willen onderhoud van groenvoorzieningen laten uitvoeren door bewoners en agrarische bedrijven 
uit de omgeving. 

6. We maken ons sterk voor duurzame landbouw. 
7. Inkomsten uit de hondenbelasting moeten aangewend worden om overlast door honden te voorkomen 

en niet om de gemeentefinanciën op orde te brengen. 
8. We willen het oorspronkelijke Achterhoekse landschap handhaven en versterken. 
 
 

9. Verkeer en Vervoer  

 
Op het gebied van Verkeer en Vervoer heeft de D66-fractie in de Doetinchemse raad in de afgelopen jaren een 
positief-kritische reputatie verworven. De komende jaren zal de fractie vanuit die reputatie blijven werken aan 
verbeteringen op deze beleidsthema's in onze gemeente: 
 
1. De doorstroming  van verkeer aan de westkant van Doetinchem is onvoldoende. De hoofdroute moet 

Keppelseweg – Energieweg – Liemersweg – Europaweg worden. 
2. We willen door het doortrekken van de Slingerparallel  Doetinchem direct aansluiten op de A3 

Oberhausen-Arnhem om hierdoor de economische bereikbaarheid van Doetinchem te vergroten. 
3. We willen veilige en snelle fietsverbindingen van Wehl en Gaanderen naar de scholengemeenschappen 

in Doetinchem.   
4. We willen de Hofstraat afsluiten voor auto’s om een aantrekkelijk en veilig cultuurcluster rond Amphion 

te realiseren. 
5. Door de verkeersinstallaties op elkaar af te stemmen en centraal te bedienen vergroten we de 

doorstroom van verkeer in Doetinchem, ook bij calamiteiten en omleidingen. 
6. Organisaties met grote aantallen bezoekers per dag hebben een verantwoordelijkheid in het reguleren 

van hun verkeersstromen.   
7. We willen voetgangers de ruimte geven. Binnen Doetinchem moet het logisch worden om te lopen of de 

fiets te nemen.  
 
 

10. Bestuur en Burger  
 
Op de thema's Bestuur en Burger maakt D66 Doetinchem onderscheid in het plaatselijk karakter en het 
regionaal karakter van dit beleidsonderwerp. 
 
1. Het besturen en beheren van een wijk willen wij meer een verantwoordelijkheid van de burgers in de 

wijk maken.  
2. Door de Gemeenteraad zijn en worden veel bevoegdheden gedelegeerd aan Burgemeester en 

Wethouders. Wij willen, dat dit niet meer gebeurt bij onderwerpen, die ( kunnen) leiden tot  grote 
onrust en onlustgevoelens bij  groepen burgers (zoals bij Domus, Dalespand, Skaeve Huse)  en dat de 
Raad in die gevallen ook reeds gedelegeerde bevoegdheden terugneemt. 

3. We  zijn voorstander van samenvoeging van gemeenten als de afzonderlijke gemeenten tekortschieten 
op het vlak van bestuurskracht, democratische kracht of financiële kracht. De maximale omvang van 
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gemeenten wordt bepaald door wat mogelijk is zonder dat de beleidsvrijheid en democratische controle 
in het geding komen.  

4. Bij schaalvergroting dient de verbinding  tussen het bestuur en de burger gewaarborgd te worden. 
5. We willen minder gedetailleerde regels en controle op resultaat en niet op proces. Bij tegengestelde 

regels kiest de ondernemer of de burger zelf. Overbodige lasten (zoals die van bedrijfsschappen) kunnen 
worden afgeschaft. 

 
 

11. Kunst en Cultuur  

 
D66 Doetinchem is de mening toegedaan dat de onderwerpen Kunst & Cultuur onbetwistbaar belangrijk zijn 
voor de leefbaarheid, levendigheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Doetinchem en de omliggende 
kernen. Maar ook dat zelfstandigheid, eigen initiatief en vooral ook ruimte voor eigen initiatief onlosmakelijk 
met deze onderwerpen verbonden zijn: 
 
1. Kunstenaars krijgen de gelegenheid om in leegstaande (winkel)panden  hun werken tentoon te stellen 

en te verkopen. 
2. Door het afsluiten van de Hofstraat willen we een aantrekkelijk cultuurcluster rond Amphion, de 

bioscoop en de Gruitpoort realiseren. Het cultuurkwartier moet de centrale plaats worden waar alle 
cultuurorganisaties en kunstenaars elkaar ontmoeten. Ze organiseren hier gezamenlijk evenementen 
zonder dat ze gehinderd worden door teveel regelgeving. 

3. We zijn voorstander van het gebruik van zoveel mogelijk verschillende kunst en cultuurvormen om 
daarmee een breed scala aan vormen bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. 

4. We willen regionale afstemming van het culturele aanbod in de regio met als doel een goede spreiding 
van aanbod in plaats en tijd. De wijze waarop afstemming plaats vindt is een verantwoordelijkheid van 
de organisatoren. 

5. We zijn voorstander van het verder samenvoegen van organisaties om ze zo financieel slagvaardiger te 
maken. 

6. Instellingen voor kunst en cultuur dienen zichzelf zoveel mogelijk  financieel te bedruipen. 
7. We willen dat instellingen die subsidie voor kunst en cultuur ontvangen een deel van het budget in 

zetten op cultuureducatie. 
8. We vinden dat regionale omroepen die niet landelijk gefinancierd worden geen bijdrage van de 

gemeenten behoren te ontvangen. 
 
 

12. Sport, Evenementen, Uitgaan en Recreatie  
 
Sport is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Evenementen en uitgaan dragen bij aan het plezier 
waarmee mensen in de gemeente samenleven. We willen dat de gemeente aantrekkelijk is voor inwoners en 
bezoekers. Uiteraard verdient ook dit beleidsthema aandacht vanuit zowel een plaatselijk als een regionaal 
perspectief. 
 
1. De gemeente dient basissporten mogelijk te maken. Het accommodatiebeleid moet gericht zijn op 

afspraken die voor alle verenigingen gelden en niet op afspraken per vereniging. 
2. Doetinchem is een belangrijk uitgaanscentrum voor de gehele regio. We stimuleren het organiseren van 

evenementen en realiseren van uitgaansmogelijkheden in de stad. 
3. De recreatieve mogelijkheden van Doetinchem met de Oude Ijssel en de verbindingen met omliggende 

bossen gaan we meer inzetten om de mensen naar Doetinchem te trekken. Dit stimuleert zowel de 
recreatie als de aantrekkelijkheid van Doetinchem als woon-, leef- en werkstad. 

4. We willen kleine sportverenigingen niet afzonderlijk faciliteren in hun accommodatie. Verenigingen 
zullen gezamenlijk afspraken moeten maken op welke wijze accommodaties optimaal benut kunnen 
worden. Samenwerking met scholen of private instellingen behoort hierbij nadrukkelijk tot de 
mogelijkheden. 

5. Het belang van de vrijwilliger mag nimmer onderschat worden en we zullen daar consequent de 
aandacht op vestigen. We willen burgers stimuleren als vrijwilliger of bestuurder actief te zijn. Hiertoe 
subsidiëren we scholingen en aansprakelijkheidsverzekeringen voor vrijwilligers. 
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6. Geld om lid te kunnen zijn van een vereniging of deel te mogen nemen aan activiteiten zou nooit een 
probleem mogen zijn. Gemeentelijke ondersteuning is hiervoor soms nodig. 

7. We willen toerisme verder ontwikkelen. Kleinschalig en ecotoerisme zijn speerpunt, grootschalig is geen 

optie. 

8. Een goede infrastructuur van wandel- en fietspaden is noodzakelijk. We willen dat de gemeente hier 
samen met andere private en publieke partijen zorg voor draagt. 

9. De gemeenten uit de regio moeten gezamenlijk initiatieven ontwikkelen om de recreatieve 
mogelijkheden die de regio biedt landelijk en internationaal uit te dragen. 

10. We willen recreatieve ondernemingen ruimte bieden om zich verder te ontwikkelen. 
11. We willen de regelgeving om recreatiewoningen gedurende een groter deel van het jaar te mogen 

bewonen verruimen.  
 
 
 
 
 
Wij hopen dat u zich in bovenstaande punten kunt vinden en 19 maart op D66 Doetinchem stemt!  
Wilt u een actievere bijdrage leveren kom dan mee praten met D66 of wordt lid!  
Kijk op www.d66doetinchem.nl 
 

Doetinchem nu vooruit!  
(Optimisme – Durf & Daadkracht – Urgentie) 


