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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú  zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
U w gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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 Voorwoord Jan Terlouw 

  “Een politiek gebaseerd op vertrouwen en gericht op 
de toekomst” 

“Een politiek gebaseerd op vertrouwen. Je kiest 
mensen om voor vier jaar te regeren. En als het 
vertrouwen zo laag is geworden, dan is dat een groot, 
groot probleem. Hoe los je het op? Ik denk in de 
eerste plaats in de politiek. Ik zeg tegen alle politici in 
Nederland en in het buitenland: mensen wees integer, 
wees onkreukbaar en vooral: draag uit dat je er bent 
om het publieke belang te dienen.

En wat is het publieke belang? Het publieke belang, is het belang van de toekomst, van de 
jeugd. Het is het belang van de toekomst voor een leefbare aarde voor de jeugd. Daarom 
politici: doe dat. Laat je zien, je bent er voor het publieke belang. Je bent ervoor om de jeugd 
op een aarde te laten leven die zichzelf kan herstellen en een samenleving te creëren waarin 
we elkaar weer vertrouwen. Waar de touwtjes weer uit de brievenbussen hangen.” 

 Jan Terlouw 
 Oud-minister D66 
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 Voorwoord Jan Schuring 

  In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Met een veelbelovende kandidatenlijst en met dit 
verkiezingsprogramma willen we Deventer vitaler, 
duurzamer en levendiger maken. Ik ben zeer 
gemotiveerd om de kwaliteiten en potenties van 
Deventer nog beter te benutten en zo het beste uit 
onze stad en haar bewoners te halen. 

Ondanks dat er de afgelopen jaren minder middelen 
beschikbaar waren, hebben we als D66 veel bereikt. 
De binnenstadondernemers hebben, als belangrijke 
aanjagers van onze lokale economie, veel meer 
aandacht gekregen. Het mooiste stadhuis van Nederland is binnen de begroting gerealiseerd 
en is een aanwinst voor onze stad. Dankzij ons wordt nieuwbouwwijk Steenbrugge met 
hernieuwbare energie gerealiseerd. We hebben geï nvesteerd in de culturele infrastructuur 
van onze gemeente met de bouw van de nieuwe bibliotheek. Het Deventer Verhaal is van de 
grond gekomen en, ondanks tegenslagen, is gestart met de bouw van het filmhuis/theater 
De Viking. Door onze inzet in de coalitie heeft Deventer ondanks de crisis grote stappen 
vooruitgezet!

Deventer staat er weer beter voor. De woningmarkt en de arbeidsmarkt trekken weer aan 
en D66 wil de groei binnen duurzame kaders leiden. Nieuwe initiatieven van ondernemers 
en inwoners gaan we ondersteunen. Minder regels moeten meer ruimte geven aan een 
vitaal Deventer met ondernemers die werk en economische groei creëren. De groei van 
Deventer moet duurzaam zijn; nieuwe woningen krijgen geen gasaansluitingen en duurzame 
ontwikkelaars en ondernemers krijgen voorrang. Een duurzaam en vitaal Deventer zorgt 
ook voor een levendig Deventer als aantrekkelijke gemeente om te wonen en te verblijven. 
We willen investeren in de openbare ruimte; achterstallig onderhoud in de parken, bermen, 
pleinen en straten moet worden weggewerkt en de belangrijkste plekken in onze stad 
en dorpen krijgen daarbij extra aandacht. Ook de cultuursector moet profiteren van de 
toenemende financiële armslag van de gemeente.

Met uw stem en een uitstekend verkiezingsresultaat kunnen we zo veel mogelijk punten uit 
dit verkiezingsprogramma realiseren en kunnen we onze ambities voor een vitaler, duurzamer 
en levendiger Deventer verzilveren. 

 Jan Schuring 
 Lijsttrekker D66 Deventer 
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Leeswijzer
Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma is actief gebruik gemaakt 
van de 5 richtingwijzers van onze partij. Deze richtingwijzers zijn de 
basis voor ons denken en handelen en zijn achterin dit programma 
als bijlage opgenomen. We hebben ons drie vragen gesteld om tot dit 
programma voor de periode 2018-2022 te komen. Deze drie onderwerpen 
zijn achterin dit programma als bijlage opgenomen.

1. Hoe ontwikkelt onze samenleving zich in de komende jaren?

2. Wie zijn de inwoners van de gemeente Deventer en waar hebben zij
behoefte aan?

3. Hoe moet het bestuur van de gemeente hierop inspelen en hoe pakken
we dit aan?

Op de volgende pagina treft u onze prioriteiten voor 2018-2022 aan. 
Daarop aansluitend geven wij onze visie op de ontwikkeling van Deventer 
en vervolgens per onderwerp onze standpunten en de onderbouwing 
daarvoor.
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Prioriteiten voor 2018-2022
De komende raadsperiode zal er een einde komen aan de financiële schaarste voor 
onze gemeente. Door de aantrekkende economie ontstaat financiële ruimte die we 
willen gebruiken voor investeringen in de gemeente die het woon- en werkklimaat 
verbeteren. Hierbij geven we voorrang aan de volgende prioriteiten:

• Ruimte voor ondernemerschap. Met minder regels en meer aandacht voor wat
ondernemers nodig hebben, moeten er meer banen komen in onze binnenstad, op de
bedrijfsterreinen en in de haven. Investeringen van ondernemers willen we aanvullen
met investeringen in de bereikbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Kortom:
meer banen in een mooier Deventer;

• Meer middelen om het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte in te halen en
op belangrijke plekken een kwaliteitssprong te maken. Een betere handhaving op afval
vinden we belangrijk;

• Een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, bezoekers en ondernemers door een
breed cultuuraanbod, prachtige natuur, vitale dorpen en ruime winkeltijden;

• Bij al ons handelen willen we een grote stap vooruitzetten in het verduurzamen van
onze gemeente. Economische groei willen we stimuleren binnen duurzame kaders;

•  D66 maakt zich sterk voor een krachtig en inspirerend verhaal over de doorontwikkeling
van Deventer op (middel-)lange termijn. Dat verhaal of visie moet komende raadsperiode
verschijnen.

Naast deze speerpunten maakt D66 zich altijd sterk voor een uitstekend onderwijsklimaat 
in onze stad, van basisonderwijs tot het hogere beroepsonderwijs. Een stad waar 
iedereen kan meekomen en waar goede zorg wordt geboden voor wie niet meer voor 
zichzelf kan zorgen. Een stad waar alle huishoudens een passende en duurzame 
woning kunnen vinden of blijven bewonen.

D66 blijft zich inzetten voor Deventer als gastvrije gemeente met gelijke kansen voor 
iedereen, waar diversiteit en veiligheid logische begrippen zijn en waar initiatieven uit 
de stad worden toegejuicht.

Voor ons is het een uitgemaakte zaak dat het huishoudboekje van de gemeente op 
orde blijft. De economische groei biedt kansen en ruimte voor meer investeringen in 
onze stad. Extra investeringen worden door ons niet afgewenteld op de inwoners.
We zorgen ervoor dat u trots mag blijven op onze prachtige gemeente.

7
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Naar een visie op Deventer
D66 wil:
• Een krachtige en inspirerende visie op de doorontwikkeling van Deventer op
(middel-)lange termijn;
• De omgevingsvisie aangrijpen als middel om deze visie voor Deventer uit te
werken;
• Bewoners, ondernemers en experts intensief betrekken bij het maken van de
omgevingsvisie.

Deventer is een van de oudste steden van ons land met een prachtig verleden als 
Hanzestad. Na decennia van stilstand en achteruitgang, heeft Deventer de laatste 
jaren een periode van relatieve welvaart en vooruitgang achter de rug. Niet slecht, maar 
zeker ook niet bijzonder. We hebben de overtuiging dat Deventer kansen misloopt en 
zijn potenties onvoldoende benut.

In 2010 is met behulp van externe adviseurs een visiedocument opgesteld met de 
titel ’Bericht aan de stad’. Dit plan voor met name de binnenstad heeft enige tijd voor 
inspiratie en energie gezorgd. D66 wil een update en een verbreding van genoemd 
bericht. Een bredere ruimtelijk economische visie die meer elan, richting en energie geeft 
aan de ontwikkeling van onze gehele prachtige gemeente. Een plan dat niet alleen gaat 
over onze unieke binnenstad, maar ook inspiratie biedt voor de ontwikkeling van het 
landelijk gebied en de dorpen in onze gemeente. Dat richting geeft voor vraagstukken 
als de toekomst van de Welle; de nog benodigde locaties voor woningbouw, tot de 
kansen en bedreigingen en oplossingen voor de kleinere kernen.

Rond 2021 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht, waarmee het ruimtelijk 
beleid op een andere leest wordt geschoeid. Het leidt tot een cultuuromslag in het 
ruimtelijk denken. Er is meer flexibiliteit in de ruimtelijke ordening en een versoepeling 
van de juridische kaders. De omgevingsvisie als nieuw ruimtelijk plan is daarvoor in 
voorbereiding. D66 wil dit plan benutten als middel om de gewenste visie op Deventer 
uit te werken. De omgevingsvisie omvat veel van de onderwerpen die in de hierna 
genoemde (ruimtelijk-economische) paragrafen worden genoemd. Bij onze inzet op 
deze visie zullen we dus putten uit de in dit programma genoemde ambities.

8

20180115212731_552.adpro.indd   9 1/15/2018   9:28:42 P M



1. Participatie en bestuursstijl
D66 wil:
• Dat de gemeente een coö peratieve partner is in burgerinitiatieven,
zoals initiatieven rondom zorg, de eigen leefomgeving of voor een
Stadsstrand. Initiatieven die in de hand van de initiatiefnemers blijven;

• Burgerrechten: Recht om te bieden (‘right to bid’), recht om uit te dagen
(‘right to challenge’) en recht om te plannen (‘right to plan’) uitwerken
en naleven.
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D66 is een vooruitstrevende, oplossingsgerichte en optimistische partij die 
gelooft en vertrouwt in de kracht van de bedrijven en inwoners van onze gemeente. 
De laatste jaren zijn er uitstekende lokale initiatieven van de grond gekomen die 
niet in het stadskantoor zijn bedacht of ontwikkeld, maar door groepen enthousiaste 
inwoners en vrijwilligers. D66 wil enerzijds de inwoners van de gemeente wijzen op de 
mogelijkheden en rechten die zij allemaal hebben om zich te bemoeien met wat er in 
de gemeente gebeurt, anderzijds oproepen om ook iets met deze rechten te doen.

Recht om te bieden (right to bid):
Als er publiek onroerend goed ongebruikt blijft of vrijkomt, dan heeft het collectief van 
buurtbewoners als eerste het recht om een bod uit te brengen;

Recht om uit te dagen (right to challenge):
Als bewonersgroepen denken dat ze een publieke taak beter of goedkoper kunnen 
uitvoeren dan het gemeentebestuur, dan hebben ze het recht de opdrachtgever ‘uit te 
dagen’ en de taak over te nemen;

Recht om te plannen (right to plan):
Als bewonersgroepen dit willen, kunnen zij het initiatief nemen om 
buurtontwikkelingsplannen op te stellen. Deze kunnen vervolgens onderdeel worden 
van gemeentelijke plannen voor gebiedsontwikkeling.

Wij willen de inwoners stimuleren om van deze rechten gebruik te maken en dus actief 
te worden.
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20180115212731_552.adpro.indd   11 1/15/2018   9:28:47 P M



D66 en haar raadsleden zijn altijd 
aanspreekbaar op:
• Verantwoording over onze standpunten en besluiten;

• Transparantie en in alle openheid het debat aangaan;

• Interesse voor initiatieven vanuit de samenleving;

• Een open dialoog met de inwoners van onze gemeente.
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2. Mobiliteit en parkeren.
D66 wil:
• Versterkt inzetten op het stimuleren van het gebruik van de fiets, ten
koste van ruimte voor de auto. Dit door verbetering van fietsroutes,
slimme verlichting op de fietsroutes, voorrang bij kruisingen en
verkeerslichten, veilige fietsroutes en schoolomgeving en herverdeling
van de beschikbare ruimte na onderhoudswerkzaamheden aan de
wegen;

• Betere mogelijkheden voor veilig fietsparkeren, in het bijzonder in de
binnenstad;

• Inzetten op verbetering van de fietsroute langs de spoorbrug;

• Bij de planning, bouw, beheer en onderhoud van fietsinfrastructuur
gebruikmaken van de kennis en ervaring van de gebruikers en de
Fietsersbond door een structurele samenwerking;

• Met bovenstaande maatregelen in 2022 Fietsstad van Nederland
worden;

• Stimuleren van schone mobiliteit door o.a. oplaadpalen voor auto’s en
fietsers;

• Vasthouden aan bestaand parkeerbeleid met minder geparkeerde
auto’s op straat en meer in de parkeergarages;

• Stoppen met de jaarlijkse storting uit het parkeerfonds naar algemene
middelen.

20180115212731_552.adpro.indd   13 1/15/2018   9:28:48 P M



De e-bike draagt bij aan de groei van het fietsverkeer. Het wordt drukker en drukker 
op de fietspaden en rustiger op de rijvakken voor de auto’s en openbaar vervoer. Dat 
is ook logisch, omdat Deventer met zijn beperkte afstanden meer een fiets- dan een 
autostad is. Dat betekent dat we bij groot onderhoud van wegen een herschikking van 
de ruimte nastreven. Bredere fietspaden en smallere auto- en/of busbanen.

D66 maakt zich sterk voor een geactualiseerd ’fietsplan’ voor Deventer. In overleg met 
belanghebbenden en de Fietsersbond, worden de verbeterpunten in kaart gebracht en 
wordt een uitvoeringsplan gemaakt met een meerjarenbegroting. Het smalle fietspad 
naast de spoorbrug is al jaren een gesprekspunt met Prorail zonder veel progressie. 
D66 zal haar lobby en netwerk benutten om een resultaat uit dit gesprek te halen.

D66 vindt dat de (auto)mobiliteit schoner moet. De infrastructuur voor laadpalen moet 
hiervoor worden uitgebreid. De gemeente geeft planologisch ruimte aan exploitanten 
en geeft vergunningen af. D66 wil actief op zoek naar versnelling van schone (auto)
mobiliteit.
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Het parkeerbeleid in Deventer heeft de voorbije periode veel veranderingen ondergaan. 
D66 wil de komende jaren continuï teit in het parkeerregime. Natuurlijk kunnen jaarlijkse 
monitorgegevens leiden tot kleine verfijningen, maar de grote lijnen staan nu goed 
overeind. Continuï teit voorkomt zoekverkeer en ongemak. D66 blijft vasthouden aan 
het streven om auto’s van de straten en pleinen naar de garages te verleiden.

D66 wil de jaarlijkse storting uit het parkeerfonds aan de algemene middelen afbouwen 
en hecht aan een sluitende parkeerexploitatie van het gehele parkeerbedrijf. Het 
parkeerfonds moet primair bedoeld blijven voor investeringen in de bereikbaarheid. Een 
positief financieel resultaat biedt ruimte voor extra investeringen in het fietsparkeren, 
fietsinfrastructuur of andere maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.
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3. Openbare ruimte & leefomgeving
D66 wil:
• De achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte inhalen en
de belangrijkste pleinen, parken en straten in de stad met extra kwaliteit
inrichten;

• Sporten en bewegen in de eigen wijk stimuleren;

• Initiatieven steunen van bewoners voor leefbaarheid;

• Meer groen in de stad om meer klimaatbestendig te zijn;

• Het Grote Kerkhof zo snel mogelijk autovrij maken.
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Er is de voorbije jaren te veel bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte en 
groenvoorzieningen. Dat is zichtbaar op te veel plekken in de gemeente. Kapotte of 
een vieze inrichting horen niet thuis in onze gemeente en D66 vindt het een belangrijke 
taak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte op orde is. De 
pleinen, straten en parken die het aanzien van onze stad bepalen en bijdragen aan 
tevreden inwoners en bezoekers van onze gemeente, krijgen als etalage van Deventer 
extra aandacht. Daar moet de basiskwaliteit van de inrichting een tandje hoger.

De leefomgeving speelt een belangrijke rol als het gaat om de gezondheid van 
mensen. Schone lucht, groen in de wijk, mogelijkheden om te sporten dicht bij huis 
en het stimuleren van wandelen en fietsen zijn hiervan aansprekende voorbeelden. 
D66 wil hier actief op inspelen met maatregelen en een openbare ruimte die inwoners 
stimuleert tot bewegen.

Om goede resultaten te kunnen boeken, vindt D66 het essentieel dat de inwoners van 
de gemeente intensief betrokken worden bij de invulling van hun eigen woonomgeving. 
Alleen daardoor kunnen kwaliteit, duurzaamheid en draagvlak samengaan. Wanneer 
bewoners met verbetervoorstellen komen voor het beheer en onderhoud in de wijk, 
dan wil D66 dat de gemeente hier zoveel mogelijk aan meewerkt.
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De klimaatverandering leidt tot zwaardere regenbuien dan we gewend zijn en tot hetere 
en drogere zomerse perioden. We moeten daarom meer groen en bomen en andere 
maatregelen creëren in de openbare ruimte.

Het Grote Kerkhof verdient als prominent plein een kwaliteit hoogwaardige herinrichting 
zonder autoparkeren. Met bomen en vertraagde afvoer van het regenwater 
wordt het een aantrekkelijk en klimaatbestendig plein dat ruimte geeft aan allerlei 
gebruiksmogelijkheden. D66 wil een snelle doorstart van de planvorming, aanbesteding 
en realisatie.
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4. Duurzame energie
D66 wil:
• Extra middelen op de begroting vrijmaken om een versnelling op het
gebied van duurzame energie mogelijk te maken;

• Meer windmolens in onze gemeente mogelijk maken;

• Zoveel mogelijk toepassingen van zonnepanelen stimuleren en
onderzoek naar de mogelijkheden van zonneparken in de gemeente;

• Stimuleren dat slecht of matig geïsoleerde huizen worden aangepakt;

• Particuliere initiatieven, coö peraties, wijkteams en transitiegroepen
op het gebied van duurzame energie ondersteunen, waar nodig ook met
financiële middelen vanuit de gemeente;

• Inzetten op een actieve transitie van het gebruik van aardgas naar
duurzame vormen van energie.
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Duurzame energie is essentieel voor onze toekomst. De traditionele energieopwekking 
met fossiele brandstoffen is de belangrijkste bron van het broeikasgas CO2, met 
een wereldwijde klimaatverandering tot gevolg. Ondanks veel goede initiatieven om 
energie te verduurzamen (bijvoorbeeld door middel van windenergie, zonne-energie, 
biomassa) levert dit nog veel te weinig resultaat op.

D66 wil daarom sneller en intensiever aan de slag met duurzame energie, want 
2050, het jaar waarin 80 tot 95 % van de CO2-uitstoot moet zijn teruggedrongen, 
is nog maar één generatie van ons verwijderd! Wij willen dat Deventer hier actief op 
inzet door het plan van aanpak om de transitie naar een energieneutraal 2030 en 
een gasloos 2050 te versnellen. Niet alleen leveren we zo onze bijdrage aan een 
duurzame energievoorziening. Ook zorgt dit voor groei van de werkgelegenheid in de 
energiesector en draagt het bij aan een positief, vooruitstrevend en duurzaam imago 
van onze gemeente. De aantrekkelijkheid van Deventer als woon- en werkstad neemt 
hierdoor toe.

De grootste besparing in het energiegebruik is nog altijd te boeken door woning-
isolatieprogramma’s. D66 wil zich hier sterk voor maken. De sociale verhuurders 
richten zich op de huursector, maar daarnaast vraagt ook de koopsector en 
particuliere verhuur alle aandacht. De kosten gaan voor de baten uit, en de baten 
(lagere energielasten) kunnen worden ingezet om voorafgaande investeringen terug te 
betalen. D66 wil zoeken naar financiële constructies (zoals revolverende fondsen) om 
dit soort programma’s rond te krijgen. De verwachting is dat het kabinet, dankzij druk 
van D66, hiervoor nieuwe mogelijkheden zal creëren.
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5. Van afval tot grondstof
D66 wil:
• Dat de gemeente vooroploopt in het hergebruik van grondstoffen en
dat ze inwoners en bedrijven hier ook toe aanspoort;

• Het succesvolle Diftar-beleid met het uitgangspunt dat de vervuiler
betaalt voortzetten;

• Voorspelbaarheid en continuïteit in de wijze van en tarifering van het
afvalbeleid;

• Openstaan voor verbeteringen in het Diftar-beleid, waaronder de
mogelijkheid voor het aanbieden van groenafval in de binnenstad
verkennen;

• Stringentere handhaving van en vergrote pakkans op het illegaal
dumpen van afval;

• Geleidelijke overgang naar ’omgekeerd inzamelen’, waarbij de service
voor het ophalen van grondstoffen hoog blijft.
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D66 legt haar focus op een circulaire economie: een economie die uitgaat van 
hergebruik van grondstoffen. Daar waar de gemeente invloed heeft - en waar het 
toegestaan is vanwege aanbesteden, inkopen, regelgeving en vergunningen - wordt 
dit gestimuleerd.

In 2013 is in onze gemeente ‘Diftar’ (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd voor het 
ophalen van huisafval. Diftar is gebaseerd op de principes van het scheiden bij de bron 
en de vervuiler betaalt. D66 staat achter dit systeem en maakt zich er hard voor dat 
de vaste kosten voor de afvalstoffenheffing dalen. Naast het principe van ’de vervuiler 
betaalt’ wordt ook gestreefd naar een kostendekkende tariefstelling en waar mogelijk 
een klantvriendelijke benadering.

Om te voorkomen dat hoge stortingskosten leiden tot illegale stortingen, wil D66 in 
overleg met Circulus komen tot een regeling voor specifieke en in de regel eenmalige 
stortingen.
Structureel Illegaal storten moet worden tegengegaan door een hogere pakkans en 
hoge boetes.
Voor het overige wil D66 continuï teit in de wijze waarop het huisvuil wordt opgehaald.
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6. Cultuur
D66 wil:
• De cultuursector in gelijke mate laten meegroeien met de gemeentelijke
investeringsmiddelen, met een rijk en divers aanbod van cultuur in stad
en dorp;

• Blijven inzetten op evenementen met internationale allure en koppelen
aan stadspromotie van ’Deventer’;

• Een levendig poppodium Burgerweeshuis;

• Inzetten op een breed aanbod van cultuureducatie;

• Behoud en versterking van het historisch cultureel erfgoed.
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Voor D66 is cultuur ‘het DNA van een samenleving’: cultuur maakt je kritisch, cultuur 
inspireert en cultuur zet je aan tot zelfstandig en onafhankelijk denken. Cultuur draagt bij 
aan de levendigheid van de gemeente Deventer en zorgt voor een krachtige profilering: 
de Boeiende Beleefstad.

Wij willen dat bestaande culturele instellingen intensiever samenwerken waardoor 
de efficiency en samenhang in het aanbod toenemen. D66 wil weer investeren in de 
cultuur van Deventer om de cultuursector in gelijke tred te laten meegroeien met de 
investeringsruimte van onze gemeente. De afgelopen jaren is er bezuinigd, omdat 
de gemeentelijke uitgaven dat noodzakelijk maakten. Nu er weer ruimte is voor 
investeringen, mag de cultuursector niet worden overgeslagen.

Extra aandacht en middelen zijn er nodig om het Burgerweeshuis grondig op te knappen 
en zo haar waardevolle functie als poppodium te laten behouden. D66 ziet het, dankzij 
onze inzet, reeds beschikbaar gestelde miljoen euro binnen de begroting 2018-2022 
als goede stap in de richting. D66 wil zich blijven inzetten om de verbouwing van het 
Deventer poppodium vóór 2020 te realiseren.
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Onze evenementen hebben internationale allure en maken Deventer tot een interessante 
gemeente om te bezoeken. Het Dickensfestijn, de grootste boekenmarkt van Europa 
en ‘Deventer op Stelten’ en de grote Kick-Off hebben grote aantrekkingskracht. Deze 
kwaliteiten van Deventer moeten we actief nationaal en internationaal over het voetlicht 
blijven brengen om bezoekers te laten genieten en ondernemers te laten floreren. Het 
jubileumjaar 2018, waarin onze gemeente haar 1250 jarig bestaan viert, moet daar 
aan bijdragen. Een levendig cultureel klimaat draagt bij aan een florerende economie.

De historische monumentale binnenstad is een onmisbaar onderdeel van de kwaliteiten 
van onze gemeente. Het is de reden waarom toeristen een bezoek brengen aan 
Deventer, waarom mensen van buiten hier graag komen winkelen en verblijven. Onze 
monumenten zijn dus van belang en dus zullen we moeten blijven investeren in de 
gebouwen. Dit betekent niet alleen behouden maar ook aanpassen aan de nieuwe 
eisen en wensen van de toekomst.

De stadspromotie moet een krachtige impuls krijgen. Gepassioneerde professionals 
hebben veel bereikt met weinig middelen. D66 wil het promotiebudget verruimen om 
meer mensen tot een bezoek aan onze stad te verleiden. Deze investering verdient 
zichzelf terug ten voordele van onze stedelijke economie.
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7. Onderwijs
D66 wil:
• Een actieve rol van de gemeente met de lokale onderwijspartners;

• Dat alle jongeren met een diploma van school gaan;

• Opleidingsinstituten op verschillende niveaus verbinden met
ondernemers in Deventer voor een optimale afstemming tussen
onderwijs en arbeidsmarkt;

• Dat onderwijsgebouwen aan (duurzame) eisen voldoen en elk gebouw
een eigen conciërge heeft;

• De mogelijkheden onderzoeken om in Deventer te komen tot meer
Integrale Kindcentra (IKC’s), waarin basisscholen en de locatie(s) voor
kinder- en buitenschoolse opvang intensief samenwerken, zodat een
doorlopende speel-, ontwikkel-, leer- en zorglijn voor kinderen van 0-13
jaar ontstaat.
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Voor D66 is onderwijs van het allerhoogste belang voor het functioneren van een 
leefbaar en vitaal Deventer. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid 
en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, 
ongeacht zijn afkomst. Goed onderwijs is daarmee ook een antwoord op de groeiende 
tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. 
Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs, 
met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze gemeente.

Met de vorming van meer Integrale Kindcentra (IKC’s) wil D66 dat:
• er een doorlopende speel-, ontwikkel-, leer- en zorglijn ontstaat voor kinderen van 0
tot 13 jaar;
• er een aanbod is van (aaneengesloten) opvang en onderwijs, waardoor  ouders in
staat worden gesteld hun werk en de zorg voor hun kinderen makkelijker te combineren.
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De gemeente heeft ’alleen’ een formele taak in de huisvesting van scholen. Dit neemt 
niet weg dat het gemeentebestuur goed moet samenwerken met alle schoolbesturen. 
Zij opereren in een breed maatschappelijk netwerk van instellingen, zoals jeugdzorg, 
GGZ, bibliotheek, politie, sportinstellingen, werkgevers etc. Een lokale bestuurder die 
in dit veld als netwerkverbinder optreedt, is van onmisbare waarde voor de scholen. 
D66 wil dat die rol actief en adequaat wordt ingevuld, zodat alle leerlingen worden 
gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting en kan voorwaarden verbinden 
aan subsidies voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. D66 wil dat scholen 
duurzaam zijn, multifunctioneel en een prettig en gezond binnenklimaat hebben. D66 
wil dat elk schoolgebouw beschikking heeft over een conciërge. Naast de zorg voor de 
gebouwen zelf, hebben conciërges een veel bredere rol. Goed onderwijs betekent ook 
dat kinderen zich thuis en gekend voelen op school. Vaak is het eerste wat de leerling 
ziet als hij of zij door de poort fietst het gezicht van de conciërge. Zij zijn een belangrijk 
aanspreekpunt voor de leerlingen.

D66 vindt het belangrijk dat kinderen meer gaan bewegen, Dit moet op school 
gestimuleerd worden door voldoende (buiten)spelen en gymlessen, verzorgd door 
vakleerkrachten.

D66 wil dat het talent dat we opleiden in Deventer ook in Deventer werk kan vinden. 
En dat werkgevers in Deventer ook makkelijker talent kunnen vinden in Deventer. D66 
maakt zich er sterk voor dat de leerlingen in het Deventer beroepsonderwijs passende 
stageplekken aangeboden krijgen van de Deventer werkgevers in het MKB en de 
Deventer Werkgevers Kring.
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8. Ondernemen
D66 wil:
• Regels versoepelen, zodat er meer ruimte komt voor ondernemers om
te ondernemen;

• Goede samenwerking en afstemming met de andere gemeenten in
de Stedendriehoek om als regio een aantrekkelijk vestigingsklimaat te
realiseren;

• Meer bedrijfsinvesteringszone (BIZ)-en in de gemeente en aanvullen
met gerichte publieke investeringen zodat privaat en publiek geld elkaar
versterkt.
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D66 is trots op het tot stand komen van een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in 
de binnenstad; een initiatief vanuit de stad en een mooi voorbeeld van een 
‘Right to plan’.

D66 wil een impuls geven aan de economische ontwikkeling van de stad. Bedrijven 
van de toekomst moeten zich in Deventer goed kunnen ontwikkelen. Het gemeentelijk 
beleid moet daarom gericht zijn op het stimuleren van ondernemerschap, onder 
andere door het waar mogelijk versoepelen van regels. Om in (inter-)nationale context 
aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats van bedrijven, wil D66 goed samenwerken en 
afstemmen binnen de regio en de Stedendriehoek.

Private en publieke investeringen versterken samen de aantrekkelijkheid en 
economische potenties van onze stad. Een BIZ is een krachtig en effectief instrument 
om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Geen plan of initiatief vanuit 
het stadhuis, maar een initiatief vanuit de ondernemers zelf, dat van meerwaarde is 
voor het centrumgebied van onze stad.

De binnenstadondernemers hebben de afgelopen periode samen met de gemeentelijke 
binnenstadsmanager een plan opgesteld met de titel ’Bruisende binnenstad’. Het 
daaruit voortvloeiende voorstel van een bedrijfsinvesteringszone (BIZ), waarmee een 
investeringsfonds beschikbaar komt voor het kernwinkelgebied, ondersteunt D66 van 
harte!

D66 ziet graag meer van dit soort initiatieven en wil dit met publieke investeringen 
aanvullen om aldus samen op te trekken met de ondernemers.
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Centrumgebied
D66 wil:
• Vrije openingstijden winkels en horeca;

• Ruimte om te ondernemen in de binnenstad; minder regels, minder
bureaucratie;

• Dat de gemeente zich aansluit bij lobby vanuit VNG die branchevervaging
erkent en vergemakkelijkt;

• Blijven inzetten op wonen in de binnenstad.

Wij geloven in de eigen kracht van ondernemers. Waar er kansen in de 
markt zijn, zullen de ondernemers hierop willen inspelen. Een binnenstad 
waarin ondernomen kan worden, is een levendige binnenstad. Waar er in 
de komende 4 jaar de mogelijkheid is om de regeldruk te verminderen, 
zullen wij hierop inzetten. Concrete voorbeelden van waar wij ons 
voor gaan inzetten, zijn vrije openingstijden voor de winkeliers en we 
willen dat de gemeente zich aansluit bij de Lobby vanuit VNG voor 
branchevervanging, waardoor horeca- en detailhandelfuncties meer 
vermengd kunnen worden. Zowel horeca, winkeliers als de inwoners 
van de gemeente kunnen hiervan profiteren doordat er meer reuring 
ontstaat.

De  binnenstad van Deventer is uniek omdat het naast het 
kernwinkelgebied ook een belangrijk woongebied omvat. In veel 
historische centra elders in het land is de woonfunctie vrijwel 
verdwenen. Deze menging van functies draagt bij aan de 
aantrekkelijkheid van onze binnenstad. Deze woonfunctie moeten we 
behouden. We blijven daarom inzetten op initiatieven als wonen 
boven winkels.
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Havengebied
D66 wil:
• Meer levendigheid en werkgelegenheid in het havengebied;

• De havengebonden functies in het gebied versterken;

• Een duidelijke segmentering van het havengebied;

• Verruiming openingstijden van sluis en bruggen.

De haven van Deventer is de op é é n na grootste binnenhaven van 
Nederland. Samen met de ondernemers in de haven wil D66 de 
werkgelegenheid en bedrijvigheid in de haven stimuleren. In een 
gezamenlijk plan willen we komen tot een segmentering van het gebied:
- Het westelijk deel is beschikbaar voor woningbouw, horeca en
kleinschalige bedrijvigheid.
- Andere delen bieden ruimte voor havengebonden bedrijvigheid.

Wij willen verder als onderdeel van het stimuleren van de havengebonden 
activiteiten de openingstijden van de sluis en de bruggen verruimen. 
Met deze maatregelen kan de haven intensiever worden gebruikt met 
bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor containeroverslag, hetgeen 
bijdraagt aan het verduurzamen van de transportsector.
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Bedrijventerreinen
D66 wil:
• Volop steun geven aan de ontwikkeling van het DOIC en het
gasfabriekterrein als innovatieve broedplaatsen voor nieuwe bedrijven
en banen;

• Actief inzetten op de acq uisitie voor bedrijventerrein A1, met een
scherp profiel voor duurzaamheid. Duurzame bedrijven krijgen voorrang
bij kavelverkoop;

• De bereikbaarheid van de ’oudere’ bedrijventerreinen verbeteren
(met name met de fiets) en waar nodig ondernemers ondersteunen
om tot herverkaveling van bedrijven te komen, zodat deze oudere
bedrijventerreinen optimaal benut worden;

• Ruimte geven om de mogelijkheden te verkennen voor een ‘Leisure-
strip’ langs de A1.
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De entree vanaf de A1 naar het centrum krijgt een metamorfose. Het terrein van 
Akzo-Nobel wordt getransformeerd tot een broedplaats voor innovatie in chemie 
en technologie. Dit Deventer Open Innovatie Center (DOIC) beoogt zo’n duizend 
arbeidsplaatsen op te leveren in 2023. Deze ontwikkeling zullen we de komende 
raadsperiode nadrukkelijk blijven ondersteunen.

Het ten noorden daarvan gelegen voormalige gasfabriekterrein is getransformeerd tot 
een trefpunt voor startende bedrijven om elkaar te helpen en te groeien. Een plek waar 
kansen en dus nieuwe banen voor Deventer kunnen ontstaan. D66 vertrouwt op de 
kracht van jonge ondernemers en we maken ons sterk voor de doorontwikkeling van 
deze kansrijke locatie. Daarvoor is nauwe samenwerking met het hoger en middelbaar 
onderwijs nodig. Studenten leveren een belangrijke bijdrage in innovatielabs en kunnen 
zo – als ondernemer of medewerker- beter behouden worden voor de stad en regio.

Beide deelgebieden zijn van groot belang, omdat juist de nieuwe bedrijvigheid in de 
technologie (smart industrie) de toekomst heeft en werkgelegenheid kan creëren voor 
zowel hoog- als middelbaar en lager opgeleide werknemers. Kleine ondernemers 
kunnen groot worden, dus hier ligt een toekomst voor onze gemeente.

We maken ons sterk voor een actieve acquisitie voor bedrijventerrein A1. Bedrijven 
die passen binnen de kaders van duurzaamheid worden proactief aangesproken en 
krijgen voorrang indien er meer gegadigden zijn.
De komende raadsperiode moeten we het uitgiftetempo goed monitoren. Als de kansen 
voor de tweede fase van het terrein niet snel beter worden, willen we de mogelijkheden 
tot herbestemmen tot een (tijdelijk) zonnepark onderzoeken.
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9. Sociale zaken en werk
D66 wil:
• Dat werkzoekenden zo goed mogelijk worden geholpen in hun
zoektocht naar werk (betaald of vrijwilligerswerk);

• Dat de gemeente zich blijft inspannen om de banen in de maakindustrie
in Deventer te behouden, met het oog op behoud van voldoende
werkgelegenheid voor de lager opgeleiden;

• Dat de gemeente degenen die recht hebben op een vorm van
inkomensondersteuning, moet ondersteunen om de weg te vinden naar
de wettelijke regelingen, eventueel bijstand en indien van toepassing
schulphulpverlening;

• Dat wachtlijsten voor schuldhulpverlening zo snel mogelijk weggewerkt
moeten worden
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D66 maakt zich zorgen over de toenemende ongelijkheid in inkomen en vermogen 
tussen mensen met en zonder werk en tussen hoger en lager opgeleiden. Velen die als 
ZZP’er werken hebben onvoldoende werk of werken tegen te lage tarieven waardoor 
ze een laag inkomen hebben en soms niet rond kunnen komen. D66 streeft naar 
zelfstandigheid van inwoners die volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij. 
Het hebben van werk met voldoende inkomen is daarbij belangrijk: het geeft het gevoel 
“relevant te zijn”, “trots” en “onafhankelijk”. Daarnaast geeft het hebben van werk 
structuur en richting in mensen hun leven.

D66 vindt het belangrijk voor een goed ondernemersklimaat dat de gemeente regelmatig 
overleg heeft met de partijen uit het bedrijfsleven om elkaar te inspireren en kansen te 
benutten. D66 denkt dat regionale samenwerking tussen private en publieke instanties 
nodig blijft om banen te behouden en te creëren, ook al gaat het economisch beter.

Vrijwilligerswerk geeft mensen een goede kans werkervaring op te doen en nieuwe 
competenties te verwerven. Het gaat D66 vooral om de ontplooiing en ontwikkeling 
van mensen, met als nevendoel dat zij dan later makkelijker een betaalde baan vinden.
Daarnaast moeten we ons richten op duurzame uitstroom uit de bijstand.

D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek om een verslechtering van de situatie te 
voorkomen. Wachtlijsten voor schuldhulpverlening zijn wettelijk niet toegestaan en 
D66 vindt dan ook dat bestaande wachtlijsten zo snel mogelijk weggewerkt moeten 
worden. Als daarvoor onorthodoxe maatregelen nodig zijn, zoals het direct doorgeven 
van betalingsachterstanden door nutsbedrijven of woningbouwcorporaties aan de 
gemeente, dan vindt D66 dat dit, mits de privacy gewaarborgd is, moet kunnen.

Daarnaast willen we een intensieve aanpak van bijstandsfraude. Fraude is funest voor 
het draagvlak van onze sociale voorzieningen en een verspilling van gemeenschapsgeld.
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10. Zorg en Welzijn
D66 wil:
• Een goede positie en ondersteuning van mantelzorgers door training,
begeleiding en opvang bij uitval van een mantelzorger;

• Dat ouderen en andere mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen, mits ze dat willen en kunnen. Keuzevrijheid
van de cliënt staat hierbij voorop;

• Particuliere initiatieven voor particuliere collectieve zorginkoop
ondersteunen.

• Versterken sociale teams;

• Aanpak van personen met verward gedrag door zorg in plaats van cel.
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D66 vindt dat mensen zoveel mogelijk in staat gesteld moeten worden om zelf hun 
zorg vorm te geven. Het gesprek moet worden aangegaan met de zorgvrager, zodat 
maatwerk kan worden geleverd.

De sociale teams in onze gemeente zijn goed gestart, maar moeten nog verder 
professionaliseren. Het gaat hierbij om bereikbaarheid, bekendheid, kwaliteit en privacy.

D66 steunt initiatieven waarbij ouderen zelf willen fungeren als collectieve zorginkopers 
door de inzet van de Persoonsgebonden Budgetten (PGB).

Doordat mensen die zorg nodig hebben langer thuis blijven wonen, wordt de rol van 
mantelzorgers binnen de zorg en ondersteuning groter. D66 vindt dat de mantelzorgers 
op maat toegerust en ondersteund moeten worden. Om ook de positie van de 
mantelzorger binnen zorgorganisaties te versterken, vindt D66 dat de gemeente hierover 
afspraken moet maken met de zorgorganisaties. Bij het inzetten van mantelzorg moet 
vrijwilligheid voorop staan. Daarnaast moet de gemeente mantelzorgers de zekerheid 
bieden van noodopvang bij onverwachte uitval van de mantelzorger.

Steeds vaker vinden er incidenten plaats of ontstaat er overlast door personen met 
verward gedrag op straat. Op gemeentelijk niveau zijn er, in samenspraak met de 
politie, mogelijkheden om de zorg voor verwarde personen passend en adequaat te 
regelen.
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11. Jeugdzorg
D66 wil:
• Meer aandacht voor de overstap van zorg van 18- naar 18+, zodat
jongeren niet tussen wal en schip vallen;

• De aanpak ‘Van Wieg naar Werk’ evalueren;

• Extra aandacht voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de Jeugd
Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ) en het terugdringen van de
wachtlijsten door een integrale aanpak.
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D66 vindt dat de eerste verantwoordelijkheid voor opvoeden bij de ouders ligt. Als er 
hulp nodig is, dan moet deze goed op orde zijn. Kennis over de jeugdzorg binnen de 
gemeente moet zich verder ontwikkelen.
Geldstromen, informatievoorzieningen en verantwoordelijkheden zijn diffuus geworden 
met de transformatie van de zorg naar de gemeenten.

Om kwaliteit te bieden, is de regionale samenwerking belangrijk. Daarnaast vindt D66 
dat de gemeente transparant moet zijn over geldstromen en verantwoordelijkheden, 
zodat dit ook begrijpelijk wordt. De gemeente moet weten hoeveel inzet nodig is om 
duurzame zorg te bieden.

De afgelopen jaren is de jeugdzorg in Deventer uitgevoerd op basis van de aanpak ‘Van 
Wieg naar Werk’. D66 wil een evaluatie van deze aanpak om verdere verbeteringen 
mogelijk te maken. D66 vraagt verder aandacht voor het overgaan van cliënten van 
18- naar 18+; de financiering van de (jeugd-)zorg mag en kan niet stoppen als een
jongere volwassen wordt.
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12. Jongeren en studenten
D66 wil:
• Goede en voldoende woonruimte voor (internationale) studenten;

• Goede gemeentelijke informatie en marketing gericht op (internationale)
studenten;

• Het verkennen van de mogelijkheden van een jongerenraad.
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De aspirant-student kiest zelf zijn studiestad. De gemeente ondersteunt de inspanningen 
van onderwijsinstellingen om studenten naar Deventer te trekken. De gemeente draagt 
bij door een aantrekkelijke studentenstad te zijn met veel stedelijke voorzieningen zoals 
horeca, winkels, evenementen, goede studentenhuisvesting en een poppodium.

Er zijn ook steeds meer internationale studenten die tijdelijk in onze gemeente wonen. 
Heel vaak is dit een verrijking voor onze gemeenschap. De gemeente moet zich ervoor 
inspannen dat er voor deze groep goede en voldoende woonruimte beschikbaar is en 
dat er goede informatie over wonen en leven in Deventer wordt aangeboden. Daarnaast 
is het ook belangrijk dat internationale studenten tussen de overige studenten wonen 
en niet afzonderlijk van elkaar.

D66 wil verkennen of in Deventer een jongerenraad kan worden ingesteld. Een 
jongerenraad is een raad van jongeren die de Deventer-politiek adviseert over beleid 
dat jongeren raakt. Enerzijds krijgen jongeren meer inspraak in het beleid dat hen 
raakt, terwijl anderzijds de politiek input krijgt vanuit een geheel andere invalshoek. 
Op deze manier slaat de gemeente twee vliegen in een klap. Jongerenraden blijken 
in andere steden al zeer succesvol en wij vinden deze ontwikkeling passen bij een 
professioneel en modern stadsbestuur.
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13. Sport
D66 wil:
• Sporten zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren;

• Dat alle sportverenigingen een vertrouwenspersoon hebben;

• Sporten stimuleren door meer aandacht voor sporten op school;

D66 vindt sport en bewegen in de samenleving belangrijk. Sport is 
goed voor gezondheid, sociale cohesie en samenwerken. Daarnaast is 
sport gewoon leuk en hebben veel mensen hierin een hobby gevonden. 
Iedereen die wil sporten, moet kunnen sporten. Het Deventer Sportbedrijf 
ondersteunt als professionele organisatie daar waar nodig en gewenst 
de sportverenigingen op gebieden waar speciale expertise vereist is, 
zoals bijv. duurzaamheid, en administratie.
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D66 vindt het ook belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor zwemlessen voor ieder 
kind, zodat kinderen veilig kunnen zijn op, in en rond water.

D66 vindt sport en bewegen in de samenleving belangrijk. Sport is goed voor gezondheid, 
sociale cohesie en samenwerken. Daarnaast is sport gewoon leuk en hebben veel 
mensen hierin een hobby gevonden. Iedereen die wil sporten, moet kunnen sporten. 
Het Deventer Sportbedrijf ondersteunt als professionele organisatie daar waar nodig 
en gewenst de sportverenigingen op gebieden waar speciale expertise vereist is, zoals 
bijv. duurzaamheid, en administratie.

Ook op het gebied van topsportbeleid vindt D66 het belangrijk dat verenigingen 
worden gestimuleerd die het goed doen op landelijk niveau of de ambitie hebben om 
op dit niveau te presteren. Topsportclubs, bijvoorbeeld Go Ahead Eagles, dragen bij 
aan de identiteit van Deventer en vervullen een nuttige maatschappelijke functie voor 
de gemeente. 

D66 wil verenigingen stimuleren om te innoveren en samen te werken. Hierdoor kunnen 
verenigingen elkaar versterken.  
Om misstanden te voorkomen, zoals seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend 
gedrag, wil D66 dat iedere sportvereniging een vertrouwenspersoon heeft. Verder 
willen wij dat de gemeente verkent of het gewenst is en wat de mogelijke gevolgen zijn 
wanneer alle stafleden bij een sportvereniging die in contact staan met de jeugd over 
een VOG moeten beschikken.
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14. Diversiteit en integratie
D66 wil:
• Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht
of seksuele geaardheid en dat Deventer zich in blijft zetten voor de
verdere emancipatie.

Verdraagzaamheid raakt ons allemaal. Wij vinden dat de gemeente moet 
bijdragen om acties en doelen uit te voeren, waaronder voorlichting 
door het Etty Hillesum Centrum, ook wanneer de Rijksmiddelen 
(‘Regenbooggelden’) niet langer beschikbaar zijn.

Deventer is een open en tolerante gemeente voor iedereen, waar 
iedereen vanzelfsprekend gelijke kansen moet hebben. D66 omarmt 
de diversiteit in onze gemeente. Van de inwoners van Deventer is ruim 
11% buiten Nederland geboren en 80 verschillende nationaliteiten zijn 
verenigd in onze gemeente. De gemeente moet hier bewust van zijn en 
hier waar nodig op inspelen.
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15. Veilige gemeente
D66 wil:
• Starten met een pilot gereguleerde wietteelt;

• Voortzetting van het huidige beleid van het tegengaan van ondermijning,
mede op basis van de wet Bibob en voorlichting aan bewoners;

• De gemeente scherper gaat controleren of de veiligheid voldoende
geborgd is en ingrijpt daar waar dat het niet het geval is.
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Deventer heeft zich bij de VNG gemeld als pilotgemeente voor gereguleerde wietteelt. 
D66 vindt dat deze pilot zo snel mogelijk uitgevoerd moet gaan worden. Gereguleerde 
wietteelt haalt de illegale teelt uit de woonwijken en brengt het naar gebieden waar 
dit op een goede en veilige manier gebeurt. Naast de veiligheid in de wijken vergroot 
gereguleerde wietteelt ook de kwaliteit van de wiet. D66 wil geen coffeeshops toestaan 
in woonwijken en in de buurt van scholen.

Ondermijning, oftewel vermenging van de onder- en bovenwereld, is een groeiend 
probleem. Vaak gaat ondermijning gepaard met drugscriminaliteit, maar het betreft 
ook intimidatie en bedreiging van bestuurders en raadsleden, of witwassen. De 
gemeente moet hiertegen maatregelen nemen door het voorkomen van infiltratie, 
voorlichtingscampagnes voor bewoners (oplettendheid vergroten) en een intensieve 
leefbaarheidsaanpak.

Veiligheid en gevoel van veiligheid zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Veiligheid is onderdeel van veel verschillende beleidsterreinen en daarmee lijkt het 
soms iets wat is weggeschoven. Wij blijven bijzonder aandacht geven aan verbeterde 
brandveiligheid in de binnenstad, verkeersveiligheid rondom scholen en sporten voor 
kinderen in een veilige omgeving. Met het laatste doelen we op het actief tegengaan 
van misbruik van kinderen op sportverenigingen.
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16. Landelijk gebied en landbouw
D66 wil:
• Behoud en versterking van de natuur en landschappelijke kwaliteit,
waaronder karakteristieke bebouwing, cultuurhistorische en
landschapselementen;

• Aandacht voor de gezondheidsschade door megastallen;

• Terughoudende en zeer zorgvuldige beoordeling van aanvraag van
vergunningen voor stallen met zeer grote aantallen dieren;

• Sociale problematiek in landelijk gebied en dorpen monitoren.
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De kwaliteit van Deventer is de optelsom van de kwaliteiten van de stad plus de dorpen. 
D66 maakt zich sterk voor leefbaarheid en vitaliteit van de stad én van de dorpen.

D66 is vanzelfsprekend vóór de kwaliteitsontwikkeling in de landbouw. De genoemde 
voor- en nadelen vragen om een zorgvuldige beoordeling bij de aanvraag van de 
omgevings¬vergunning en een goede (landelijke en provinciale) monitoring van de 
emissies. In overleg met vooral de provincie moeten oplossingen worden gevonden 
voor knelpunten voor natuur, landschap of ondernemers. D66 wil het door de provincie 
beschikbaar gestelde kwaliteitsteam Agro&Food nadrukkelijk onder de aandacht 
brengen van ondernemers die plannen maken voor uitbreiding of omzetting in de 
bedrijfsvoering zodat o.a. tijdige afstemming met omwonenden plaatsvindt en er een 
duidelijke verbetering in duurzaamheid tot stand komt.

Schaalvergroting in de agrarische sector brengt voor- en nadelen met zich mee. 
Als nadelen zijn de leegstand en verval van stallen te noemen; stille armoede onder 
ondernemers zonder opvolgers; de risico’s voor de volksgezondheid en/of de 
problematiek van de inpasbaarheid van grote stallen in het landschap. Voordelen zijn 
er op het punt van verminderde emissies uit moderne stallen, meer aandacht voor 
dierenwelzijn en een gezonde inkomensontwikkeling voor de ondernemers.

Het landelijk gebied heeft een belangrijke economische- en recreatieve functie. De 
afwisseling, de variëteit en de goede verbindingen maken ons ons buitengebied zeer 
aantrekkelijk voor bezoekers, wandelaars en fietsers.
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17. Woningbouw
D66 wil:
• Duurzame, energieneutrale nieuwbouwwoningen;

• Levensloopbestendige wijken en woningen;

• Het realiseren van meer vrije sector huurwoningen;

• Ruimte voor groen;

• Hergebruik van bestaande gebouwen.
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De Deventer bevolking groeit tot 2035 door tot meer dan 100.000 inwoners. De 
gemiddelde woningbezetting daalt, waardoor per saldo circa 3.000 nieuwe huur en/of 
koopwoningen nodig zijn.

De strikte nationale regelgeving (qua inkomensniveau) voor de sociale woningbouw, 
in combinatie met de toenemende schaarste aan betaalbare koopwoningen, leidt ook 
in Deventer vooral tot een tekort aan huurwoningen voor huishoudens die te veel 
verdienen voor een sociale huurwoning, maar de financiering van een koopwoning 
niet rond kunnen krijgen. D66 vindt het belangrijk dat juist ook voor deze groep 
woningzoekenden meer aanbod aan vrije sectorhuurwoningen wordt gecreëerd.

Steenbrugge lijkt de laatste grote uitbreidingswijk van Deventer. Dankzij D66 staat 
duurzaamheid daar voorop. Voor de verdere uitbreiding van de woningvoorraad na 
Steenbrugge, geeft D66 de voorkeur aan inbreiding binnen de bebouwde kom en in 
de dorpen, waaronder herstructurering van leegstaande kantoorpanden.
Het spreekt ten slotte voor zich dat uitsluitend nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd 
die energieneutraal zijn en dat klimaatadaptief bouwen overal het uitgangspunt is.
D66 wil meer aandacht geven aan de subsidieregeling voor het afkoppelen van de 
waterafvoer op het riool.

De mogelijkheden van het particulier opdrachtgeverschap willen we verruimen door 
vermindering van regeldruk (o.a. op het gebied van welstand). Dit maakt Deventer een 
interessantere stad voor mensen om zich te vestigen.

In levensloopbestendige woningen en wijken kunnen bewoners met uiteenlopende 
leeftijden goed wonen. Dit is belangrijk omdat de samenleving vraagt dat senioren 
langer zelfstandig blijven wonen. Levensloopbestendige wijken hebben een gevarieerde 
bevolkingssamenstelling en daardoor een gevarieerd voorzieningenniveau. Wij willen 
daarom dat wijken levensloopbestendig zijn met voorzieningen voor jong en oud, bij 
voorkeur dankzij initiatieven vanuit de wijken zelf. Welzijn en preventie moeten in het 
gemeentelijke beleid een duidelijke plaats innemen.
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18. Transparante &
gezonde financiën
D66 wil:
• Een publieksvriendelijke begroting, waardoor inwoners makkelijker
inzicht krijgen waar de gemeente haar geld aan uitgeeft;

• Transparantie door in de begroting en afrekening een duidelijke relatie
tussen beleidsdoelen en uitgaven.
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Door verstandig financieel beleid van de afgelopen vier jaar heeft de gemeente Deventer 
haar financieel beleid op orde. Er is geen begrotingstekort meer. Voor de toekomst 
volgt de gemeente de wettelijk voorgeschreven hoogte van de benodigde reserves 
om de gemeentelijke financiën bestendig te houden. Het daarboven verder sparen/
reserveren van geld willen wij niet. Investeringen in de gemeente hebben prioriteit, om 
te zorgen dat gemeente groeit en zich door ontwikkelt, zowel economisch gezien als 
maatschappelijk.

Om inwoners en raadsleden beter inzicht te geven in de bestedingen van de gemeente 
willen wij dat er een publieksvriendelijke begroting en afrekening komt. Ook moet de 
transparantie van de begroting en afrekening beter door daarin een duidelijke relatie 
tussen beleidsdoelen en uitgaven te leggen.

D66 wil dat de lasten eerlijk zijn verdeeld, dat ze inzichtelijk zijn en kostendekkend. Bij 
tekorten op de begroting wordt gezocht naar bezuinigingen of mogelijkheden taken 
efficiënter en goedkoper uit te voeren.
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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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Bijlage 2.
De achtergronden van ons programma
We zien 6 belangrijke ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen:
1. Vitaliteit
2. Flexibilisering
3. Internationalisering
4. Techniek en robotisering
5. Vergrijzing
6. Klimaatverandering en duurzaamheid
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De achtergronden
van ons programma

1. Vitaliteit
Vitaliteit gaat over een levensstijl die in balans is, waar gezondheid,
voldoende bewegen, gezond eten, sociale activiteiten en geluk onderdeel
van uitmaken. Een prettige leefomgeving draagt hieraan bij. Er wordt
eigen inbreng verwacht van de inwoners zelf, maar de gemeente moet
hier in haar beleid ook op inspelen. Denk aan voorzieningen om te kunnen
wandelen en fietsen. Er kan dan een win-win-situatie ontstaan, immers
gezonde inwoners met veel sociale contacten hebben namelijk minder
zorg nodig.

2. Flexibilisering
Waar we vroeger in vaste schema’s leefden, zijn patronen nu veranderd.
We eten op allerlei verschillende momenten en mensen kunnen hun
werktijden flexibel invullen. We kunnen 24 uur per dag fitnessen en andere
diensten gebruiken. De ruimte om te consumeren is in onze beleving enorm
opgerekt en onze fysieke omgeving past zich hierop aan. Door allerlei
technische vooruitgang, kosten veel (dagelijkse) activiteiten ook steeds
minder tijd. Dit betekent dat we onze tijd anders zullen indelen, werk- 
en privetijden door elkaar heenlopen, maar ook dat we eraan gewend
raken dat alles snel geregeld is. Gemeentes moeten hier ook steeds meer
in meegaan. Bijvoorbeeld met een goede bereikbaarheid van de eigen
organisatie. Maar ook door te faciliteren dat winkels en dienstverleners
niet gehinderd worden om in te spelen op de behoeften van de inwoner.

D66 krijgt het voor elkaar
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De achtergronden
van ons programma

3. Internationalisering (Internationaal denken, lokaal handelen)
We reizen meer, waardoor we meer van de wereld zien. Ook door social
media wordt onze wereld steeds kleiner. We weten wat er elders in de
wereld gebeurt en mogelijk is, en de goede kant willen we ook terugzien in
onze directe leefomgeving: de boeiende beleefstad. Als we als gemeente
op een goede en diverse manier kunnen laten zien wat we allemaal in
huis hebben, zijn we bekend en aantrekkelijk voor toeristen en andere
bezoekers naar onze gemeente.
We moeten deze trend ook door een economische bril bekijken en zoeken
naar ‘het beste van twee werelden’. Wat kan lokaal beter en welk profijt
hebben we van (inter-)nationale of regionale ontwikkeling? Bijvoorbeeld de
energie en voedselproductie, wat kunnen we lokaal doen en wat moeten
we (inter-)nationaal regelen of juist niet? En wat betekent dit voor onze
bewoners? In hoeverre zijn zij betrokken bij dit soort zaken, als het allemaal
ver van ons af wordt geregeld en geproduceerd?

4. Techniek en robotisering
Techniek en robotisering gaan steeds meer bepalen hoe het leven eruitziet.
Je agenda weet waar files of vertragingen zijn en vertelt je wanneer de reis
moet starten om op tijd aan te komen op een afspraak. De boodschappen
worden aan huis bezorgd en we bestellen spullen steeds meer via internet
en webshops. Er rijden meer bezorgwagens door de straten. Sommige
banen verdwijnen hierdoor en andere komen ervoor terug. Dit vraagt om
flexibiliteit wat niet voor iedereen makkelijk is.
Met nieuwe technieken op gebieden als zorg op afstand, opslag van
energie, elektrisch rijden enzovoorts zullen we meer en meer te maken
krijgen. Daar moeten we bij het ontwikkelen van het gemeentelijk beleid
rekening mee houden.

D66 krijgt het voor elkaar
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De achtergronden
van ons programma

5. Vergrijzing
Het aandeel ouderen in onze gemeente is gegroeid en deze groei gaat
de komende jaren versneld verder. Was in Deventer in 2000 nog 14,3%
ouder dan 65 jaar, nu is dat 17% en in 2030 22%. Dit heeft grote gevolgen,
bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, mobiliteit, toegankelijkheid en
zorg.

De gemeente moet actief inspelen op de uitdagingen die de vergrijzing 
met zich meebrengen, zoals langer thuis wonen, kleiner wonen, inwonen, 
mantelzorg, veranderende vrije-tijdsbesteding, andere zorgbehoefte en 
compact wonen dichtbij de voorzieningen.

6. Klimaatverandering en duurzaamheid
Het klimaat verandert. Zomers worden warmer, het regent vaker en de
start van de seizoenen verschuift. Wereldwijd zijn afspraken gemaakt
om de voortschrijdende opwarming te beperken en zo mogelijk een
halt toe te roepen. We voelen ons als inwoners mede-verantwoordelijk
voor deze zorgwekkende problematiek en moeten een bijdrage leveren
aan een duurzamer ontwikkeling. We moeten anders gaan handelen
als het aankomt op energie verbruik, energie opwekken, mobiliteit en
voedselproductie. En dat moeten we ook lokaal, want uiteindelijk is er een
andere mind-set nodig als het op het klimaat aankomt.

D66 krijgt het voor elkaar
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Onze gemeente Deventer

We zijn trots op onze gemeente. Als je over een van de IJsselbruggen de stad binnenrijdt 
met de fiets, auto of trein, kom je Overijssel binnen. De historische binnenstad van 
Deventer, gevormd door het feit dat we een Hanzestad zijn. De diverse stadswijken 
met elk hun eigen unieke karakter. Het mooie Sallandse buitengebied, een agrarisch 
gebied met ook aantrekkelijke bossen en natuur. De dorpen die tot het grondgebied 
van onze gemeente behoren. Diepenveen en Schalkhaar zijn meer forensendorpen, 
terwijl Okkenbroek, Lettele en Bathmen een meer landelijk karakter hebben. Ieder 
dorp heeft zijn eigen unieke identiteit.

Zodra je Deventer binnenkomt merk je aan de positieve sfeer dat Deventer iets 
bijzonders heeft. En dat bijzondere is in eerste instantie wat ongrijpbaar, maar dit heeft 
alles te maken met ons leefklimaat en de manier waarop we in Deventer met elkaar om 
gaan. Voor iedereen is er in Deventer een plek om te wonen, te werken, te recreëren 
en een toekomst op te bouwen.

Ons multiculturele karakter vinden wij een verrijking en draagt bij aan de diversiteit 
van onze gemeente. Al jarenlang. Onze rijke historie, ons historisch erfgoed, ons 
hoogwaardige culturele aanbod en bloeiende buitengebied en dorpen maken Deventer 
tot een gemeente die zich positief onderscheidt in (Oost-) Nederland

58

20180115003656_4326.adpro.indd   25 1/15/2018   12:38:12 AM



Maar er zijn ook zaken die in Deventer beter moeten. We zeggen dat we een werkstad 
zijn, maar onze economische ontwikkeling blijft achter in vergelijking met de steden 
om ons heen. Er zijn ca.3000 mensen met een bijstandsuitkering, wat relatief meer is 
dan in vergelijkbare steden. En het gemiddelde inkomen ligt in Deventer ook lager dan 
in andere steden. Is ons vestigingsklimaat wel interessant genoeg en wat moeten we 
doen om nieuwe bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken?

In de gesprekken die D66 regelmatig op straat voert met inwoners van de gemeente 
blijkt dat veel mensen tevreden zijn over hoe de stad functioneert. ‘Top! Alles gaat goed 
in Deventer’, ‘Leuke winkels en gezelligheid’, ‘Centrum wordt goed onderhouden’ zijn 
een aantal citaten die we konden noteren. Maar er blijken ook zaken die beter kunnen: 
‘Rommelig straatbeeld, moet schoner en aantrekkelijker’, ‘Parkeren moet makkelijker’, 
‘Zorg ervoor dat Deventer er netjes uitziet’. Wij gebruiken de input van deze gesprekken 
voor het vormgeven van ons beleid.
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Goed besturen
De gemeente is de bestuurslaag waar de inwoner het meest mee te 
maken heeft en waar we de meeste invloed op uit kunnen oefenen. De 
gevolgen van het gemeentelijk beleid heeft immers direct invloed op 
onze eigen leefomgeving. Daarbij komt dat recente decentralisatie van 
rijkstaken ervoor gezorgd heeft dat de transitie van de zorg voor een 
belangrijk deel bij de gemeente is terecht gekomen.

De gemeente doet veel, alleen het resultaat is niet altijd even zichtbaar en 
tastbaar. Wij vinden dan ook dat de gemeente beter moet communiceren 
waarom bepaalde beslissingen worden genomen of waarom bepaalde 
idealen worden nagestreefd.

Want wie beter geïnformeerd wordt, is meer betrokken bij besluitvorming 
in de gemeente. Wie betrokken is, wil daar waar nodig ook zijn mening 
kunnen geven, of zelfs kunnen meebeslissen. Hiervoor moet meer 
ruimte komen.
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61Colofon
Dit verkiezingsprogramma is met zorg samengesteld door de programmacommissie 
van D66 Deventer. Samen met de leden, betrokken partners en met input van 
inwoners van Deventer, is invulling gegeven aan de programmapunten. 

Op maandag 20 november 2017 is het programma inclusief amendementen 
vastgesteld door de leden van D66 Deventer.

Tekst & redactie
Otto Cazemier
Marieke Postmus
Else Giesen
Arjen Schuiling
Jan Schuring
Mieke Viveen - van den Bosch
Mathijs Perton
Hans van Vliet

Fotografie
Olle Geurts
Els Hunink
Tjoek Korenromp
Joris Metz
Harold Teunissen

Opmaak & ontwerp
Tjoek Korenromp

Contact met D66?
Bestuur -> bestuur@d66deventer.nl
Fractie -> fractie@d66deventer.nl
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