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Wat wil D66 Doetinchem bereiken? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5000 woningen erbij 
 

Voor de toekomst 
Doetinchem is een centrumstad in volle ontwikkeling. D66 heeft 
concrete plannen die kansen bieden voor iedereen. Nu en straks. 

Een leven lang ontwikkelen en leren 

Geen dak onbenut, elk huis geïsoleerd 

Duurzaamheid als economische motor 

Vertrouw op eigen kracht van mensen 

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen 
Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Doetinchem gelooft in gelijke 
kansen en een gemeente die hulp biedt aan wie het nodig heeft. 

Blij met verschillen tussen mensen 

Hulp als dat nodig is 

Het begint met preventie 

Betere zorg door mens en techniek 

Iedereen een passende baan 

Wat  wil D66 Doetinchem bereiken? 

Innovatie op de Doetinchemse campus 

Cultuur en sport als visitekaartje 
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Voorwoord Sigrid Kaag 
 
 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie van dit moment. Meer 

dan ooit voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen 

de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit 

voelen wij de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen 

diegenen met kansen en diegenen zonder kansen te dichten. 

De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke 

traditie. Want D66 is niet alleen een pragmatische, maar ook een 

sociaalliberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen 

zijn als de overheid gelijke kansen schept voor iedereen. 

 

Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een 

passende en betaalbare plek te kunnen bieden. Wij willen dat leraren, 

verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in de wijk waar ze werken. 

Wij willen dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water voor iedereen. Wij willen dat uw kinderen naar een 

school gaan waar ze met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen 

aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek—ook als u dat zelf niet kunt betalen. En wij willen 

meer wijkagenten, zodat u zich veilig voelt in de buurt. 

 

Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal denken 

verbinden aan gematigd handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk 

mensen, maar geven ons rekenschap van het feit dat wat voor de een waarde is kan botsen met de belangen van de ander. 

Wij vinden daarom kracht in het compromis. 

 

Er staat veel op spel. Wilt u dat Doetinchem meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u dat het onderwijs 

zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar anderen en verder kijkt 

naar morgen? Dan heeft u het juiste programma opengeslagen. 

 

D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen.  

 

Hartelijke groet en veel leesplezier, 

 

Sigrid Kaag 
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Voorwoord lijsttrekker Jorik Huizinga 
 
Wanneer ik door onze gemeente loop, zie ik de mooiste dingen. Meestal loop 

ik in mijn hardloopschoenen in een lekker tempo. Ik geniet dan van de natuur 

in de Wehlse Broeklanden, in de Kruisbergse bossen en in de Slangenburg. 

Vaak neem ik meer tijd. Ik geniet dan van de persoonlijke verhalen van onze 

bijzondere mensen. In hun verhalen komt de Achterhoekse bescheidenheid 

dikwijls samen met een flinke dosis gedrevenheid om in hun omgeving, voor 

hun vereniging en in hun werk mooie dingen te doen. 

 

Gemeente met kansen 

Doetinchem is een levendige gemeente die draait op ondernemende 

mensen. Van Gaanderen tot Nieuw-Wehl en van Overstegen tot Dichteren, 

overal ontmoet ik mensen die bouwen aan hun dorp, hun wijk, hun 

omgeving. De stad is in veel opzichten van groot belang voor de regio. 

Doetinchem is een gemeente met kansen. 

 

Doetinchem bruist 

Zelf word ik erg enthousiast van de altijd bruisende Grutstraat en het Simonsplein. Ik voel spanning en enthousiasme als De 

Vijverberg weer afgeladen vol is. Juist in de afgelopen tijd hebben we gezien hoe vitaal horecaondernemers, 

sportverenigingen en andere Doetinchemmers waren om de draad weer op te pakken. Het lijkt wel of de ontmoetingen 

tussen mensen nog intenser zijn. En eerlijk is eerlijk: waar kun je nu lekkerder en beter uit eten dan in onze stad? 

 

Voor de toekomst 

In de afgelopen jaren heeft D66 sterke accenten gezet. Wij hebben gekozen voor een progressieve insteek, steeds met 

onze blik gericht op de toekomst. Wij willen voor de lange termijn keuzes te maken in het belang van de toekomstige 

inwoners van onze prachtige gemeente. In de gemeenteraad hebben wij ons daarom sterk gemaakt voor een groene 

omgeving met behoud van natuur, het omschakelen naar groene energie en investering in een inclusieve gemeente waar 

iedereen zich thuis en welkom voelt. 

 

Van beheergemeente naar toekomstbewuste ontwikkelgemeente 

Er liggen nieuwe kansen voor Doetinchem. Dat maakt dat ik vind dat onze huidige jas niet langer past. Tot nu toe hebben we 

de gemeente goed en zorgvuldig beheerd. Maar we staan aan de start van een ongekende periode met potentie om van 

Doetinchem een nog sterkere centrumstad te maken in de Achterhoek. Doetinchem maakt in de komende tijd een sterke 

groei door. Zowel op economisch gebied als op het gebied van culturele voorzieningen als op het gebied van de 

woningmarkt. Het brengt ook fikse uitdagingen met zich mee als het gaat om het klimaat, beperkingen in de mogelijkheden 

om snel te bouwen en de op de loer liggende tweedeling in onze samenleving. Dit vraagt om een gemeente die niet langer 

in de beheerstand staat. Het vraagt om een gemeente die ook zelf ontwikkelingen in gang zet en realiseert. De gemeente 

Doetinchem moet wat mij betreft een toekomstbewuste ontwikkelgemeente zijn. 

 

In ons verkiezingsprogramma leest u waar wij in de komende tijd aan willen werken. We staan voor een pragmatische, 

sociaalliberale koers. We hebben een optimistisch team en zijn er samen van overtuigd dat we Doetinchem, Gaanderen en 

Wehl vernieuwing, verandering en verbinding kunnen brengen. Daarvoor hebben we uw stem nodig. 

 

Ik reken op u. En u kunt op D66 rekenen. 

 

Jorik Huizinga  



Voor de toekomst - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma D66 Doetinchem 2022 - 2026  5 

Inhoud 
 
 
Wat wil D66 Doetinchem bereiken? ......................................................................................................................................................... 2 
1. Cultuur, sport en recreatie: Doetinchem bruist ............................................................................................................................. 7 
2. Groen en duurzaam: Doetinchem is klaar voor morgen ............................................................................................................. 10 
3. Onderwijs: elke Doetinchemmer ontwikkelt en leert .................................................................................................................. 13 
4. Werk en economie: Doetinchem werkt voor iedereen ............................................................................................................... 15 
5. Actief en gezond: Doetinchem laat niemand vallen ................................................................................................................... 17 
6. Wonen: betaalbaar wonen in stad en dorp .................................................................................................................................. 20 
7. Mobiliteit: Doetinchem is duurzaam bereikbaar .......................................................................................................................... 23 
8. Vrijheid en veiligheid: overal veilig jezelf kunnen zijn ................................................................................................................. 25 
9. Goed bestuur: mensen maken de gemeente .............................................................................................................................. 28 
10.    Financiën: welvaart als doel, gezonde financiën als basis ........................................................................................................ 30 
 

  



Voor de toekomst - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma D66 Doetinchem 2022 - 2026  6 

  

Ons programma 
voor 2022-2026 



Voor de toekomst - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 
 

  Verkiezingsprogramma D66 Doetinchem 2022 - 2026  7 
 

1. Cultuur, sport en recreatie: Doetinchem bruist 
 
Doetinchem is een compacte stad. Een stad die groot genoeg is om nieuwe mensen te leren 
kennen, maar klein genoeg om bekenden tegen het lijf te lopen. D66 wil dat Doetinchem 
de plek is waar je fijn kunt wonen, naar school kunt gaan, kunt werken, naar een 
voorstelling kunt en elkaar kunt ontmoeten op het terras. Steeds meer mensen kiezen 
ervoor om in Doetinchem te komen. D66 omarmt de groei van de stad, juist omdat 
Doetinchem zo een nog aantrekkelijkere stad voor inwoners en voor mensen van 
buiten Doetinchem wordt. 
 
Doetinchem is een actieve sportstad, kent een rijk verenigingsleven en heeft goede 
en gezellige horeca, theater en filmzalen, exposities, festivals en culturele 
activiteiten en evenementen. Daarnaast zijn er, juist ook in Wehl en Gaanderen veel 
(muziek)verenigingen, musicalverenigingen, (mannen)koren, dansgroepen en bands. 
Ook in de komende jaren blijven we investeren in een levendige binnenstad. Zo wordt 
de omgeving van de Oude IJssel, het Amphionpark, het Mark Tennantplantsoen, De 
Bleek en het Joop Sarsplein wat D66 betreft vaker gebruikt voor evenementen. Het 
stationsgebied ligt nu te lang leeg en dit wordt wat D66 betreft een bruisende plek waar 
mensen wonen, studeren, werken en verblijven. Deze plek leent zich 
daar uitermate voor, omdat het station zich de komende tijd ontwikkelt tot belangrijkste OV-hub van de Achterhoek. 
 
 

Bruisende stad 
De omgeving waar je leeft bepaalt hoe prettig je je voelt. Iedereen leeft het liefst in een mooie stad met veel groen. Daarom 
is de stad de afgelopen jaren flink onder handen genomen. De openbare ruimte is vergroend en vernieuwd. De verbinding 
met de Oude IJssel is versterkt. Het Joop Sarsplein heeft de mogelijkheden voor ontmoeting verbeterd. D66 wil door met 
deze verbeteringen, want er is nog veel te doen. D66 wil bij het (her)inrichten van een buurt zien dat een gezonde 
leefomgeving, natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht. 
 
Samen met ondernemers in de binnenstad invulling geven aan transformatie 

D66 wil samen met ondernemers in de binnenstad kijken naar wat er allemaal mogelijk is. Zo transformeren we samen 
efficiënt de binnenstad (het ei en de verbinding met de Oude IJssel) naar een bruisend centrum. 
 
Ruimte voor terrassen 

Door de uitbreiding van terrassen tijdens de coronacrisis is de binnenstad meer gaan leven. D66 wil deze levendigheid 
behouden en wil daarom dat op bepaalde locaties in de stad, zoals op het Simonsplein en in de Grutstraat, uitbreiding van 
terrassen permanent wordt. 
 

Stel openingstijden samen vast 

D66 vindt dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid hebben om, in afstemming 
met elkaar en de omgeving, zelf hun openingstijden te bepalen. 
 
Aantrekkelijke winkelstraten 

D66 wil dat de gemeente zich flexibel opstelt ten aanzien nieuwe vormen van 
ondernemerschap waarbij het onderscheid tussen horeca, retail en andere 
dienstverlening vervaagt (blurring). 
 

Inspirerend stationsgebied 

Het stationsgebied wordt wat D66 betreft een plek waar wonen, werken, studeren, 
reizen en verblijven op een inspirerende manier samenkomen. 
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Cultuur 
Cultuur houdt ons een spiegel voor, inspireert, ontroert en confronteert. Cultuur wordt 
gemaakt en beleefd. Wij vinden dat cultuur persoonlijk is, zowel wanneer je het beleeft 
als wanneer je het maakt of doet. Daarom willen we ons culturele aanbod divers 
houden, toegankelijk maken en brede bekendheid geven. Ons Doetinchems culturele 
erfgoed is ook cultuur en verdient bescherming. 
 
Kunst en cultuur als voorwaarde voor gebiedsontwikkeling 

Voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur zijn onmisbaar bij elke nieuwe 
gebiedsontwikkeling. We betrekken kunstenaars bij het voorbereiden en uitwerken van 
beleid, ter inspiratie en verrijking voor oplossingen. 
 
Cultuureducatie 

D66 wil dat gesubsidieerde instellingen hun culturele doel zo bewust en professioneel 
mogelijk nastreven en een substantieel deel van het budget inzetten voor cultuureducatie. 
 
Ruimte voor kunst 

D66 ondersteunt creatieve ondernemers en kunstenaars, bijvoorbeeld door leegstaande panden ter beschikking te stellen 
en ruimte te bieden voor exposities. 
 
Meer musea 

D66 wil de mogelijkheden onderzoeken om meer musea te vestigen in Doetinchem. 
 
Vrijwilligers 

Beroepskrachten vormen de kern van het werk van culturele instellingen. Daarnaast wil D66 inwoners stimuleren als 
vrijwilliger actief te zijn. Wij subsidiëren scholingen en aansprakelijkheidsverzekeringen voor vrijwilligers. 
 
Kunst in wijk en park 

D66 ziet graag meer kunst in de wijken en parken. De binnenstad leent zich hier goed voor, maar we denken ook aan minder 
traditionele kunstvormen op andere plekken in de gemeente. Het buitenkunstproject van Het Web '20 op een rei' en het 
Oude IJssel Concert zijn voorbeeld van kunstuitingen die D66 graag terug ziet en ondersteunt. 
 
Uitgaan en evenementen 

D66 stimuleert het organiseren van evenementen en het realiseren van uitgaansmogelijkheden in Wehl, Gaanderen en 
Doetinchem. 
 
 

Sport 
Sporten en bewegen zijn cruciaal voor jong en oud voor een gezond en vitaal leven. Lekker kunnen sporten maakt wonen en 
werken in de gemeente Doetinchem plezieriger. Bovendien speelt sport een belangrijke rol in de samenleving: het houdt 
iedereen gezond, het helpt jongeren aan betere schoolprestaties en het draagt bij aan de veiligheid in de stad. Sport is ook 
een sociale activiteit die mensen verbindt. 
 

Veel verschillende sporten 

Gaanderen, Wehl en Doetinchem hebben goede sportfaciliteiten. D66 wil dat de 
voorzieningen die er zijn beter benut worden en dat er meer sportvoorzieningen en  

-activiteiten gerealiseerd worden. 
 
Sport voor iedereen toegankelijk 

D66 wil dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom wil D66 verdere uitbreiding 
van het sportaanbod in het Meedoenarrangement, zodat kinderen en ouderen nog 
meer gebruiken van sportfaciliteiten in de gemeente. 
 

Sportieve evenementen 

D66 is voorstander van het organiseren van sportevenementen die verbonden zijn met 
de (toeristische) marketing van Doetinchem en de dorpen, zoals een wielerronde, 

hardloopevenementen en een wandel- en fietsvierdaagse. 
 
Sporten in de natuur 

D66 wil sporten en bewegen in en rond de natuurgebieden (Slangenburg, Kruisberg, Wehlse Broeklanden) en de Oude 
IJssel bevorderen. Fiets-, ruiter- en wandelroutes moeten op orde zijn en in overleg met natuurorganisaties willen we 
mountainbikeroutes en skeelerroutes aanleggen. 
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Recreatie 
De Achterhoek trekt veel bezoekers. In de afgelopen periode zijn er steeds meer toeristen 
naar onze regio gekomen. Veel mensen besteden hun vrije tijd ook in Doetinchem. We 
vinden het belangrijk om in de komende tijd meer bezoekers uit te nodigen om naar onze 
stad te komen en er langer te verblijven. We willen graag de juiste toerist aantrekken, 
zodat ook de inwoners van de gemeente Doetinchem de vruchten plukt van onze 
bezoekers. 
 
Meer overnachtingen 

We willen dat meer bezoekers ook in de gemeente Doetinchem blijven slapen. Daarvoor 
vinden we het belangrijk dat er meer hotelkamers komen en dat er ruimte is voor andere 
voorzieningen zoals campings en recreatiewoningen. 
 
Culinair en cultuur 

D66 wil dat Doetinchem inzet op de culinaire en cultuurtoerist. Daarom is het essentieel dat we goed afstemmen met de 
horeca en inspelen op hun wensen en mogelijkheden. Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente inzet op een sterke 
museum- en cultuursector.  
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2. Groen en duurzaam: Doetinchem is klaar voor morgen 
 
Doetinchem is een fijne stad in een prachtige groene omgeving. De Oude IJssel met mooie 
oevers en de vele bossen zijn elk seizoen weer prachtig. De dorpen liggen landelijk in 
tussen landbouwgrond en bos en aan een rivierduin. We koesteren al dat moois, maar 
weten ook dat het niet vanzelfsprekend is. Klimaatverandering veroorzaakt steeds 
extremer weer en dat is ook in de Achterhoek te merken. D66 wil dat Doetinchem een 
wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. 
Daarom nemen we maatregelen. Om de gemeente klaar voor de toekomst te maken, 
verduurzamen wij Doetinchem radicaal. 
 
Zowel voor de gemeente als voor bewoners en ondernemers vraagt duurzaamheid om 
blijvende inspanningen. Dat biedt volop kansen, ook op economisch gebied. D66 wil 
dat we kiezen welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) voor gemeente 
Doetinchem van belang zijn en op welke selectie van doelstellingen de gemeente zich de 
komende jaren richt. D66 maakt het voor inwoners, ondernemers en 
woningbouwcorporaties zo aantrekkelijk mogelijk om mee te doen. D66 wil herstel en 
bescherming centraal stellen en uitstoot van CO2 beperken. De manier waarop we consumeren en 
produceren willen we veranderen en besparen op energiegebruik. Ook willen we investeren en in technologische innovatie 
en een biobased economie. 
 
 

Herstellen en beschermen ecosystemen en biodiversiteit 
De druk die we als mensen op het milieu leggen moet wat D66 betreft fors omlaag. Wij willen dat alle gemeentelijke 
activiteiten getoetst worden op de vraag of deze bijdragen aan herstel en bescherming van ecosystemen en biodiversiteit. 
Herstel en bescherming van ecosystemen en biodiversiteit is cruciaal voor de toekomst van onze gemeente. 
 
Bevorderen vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie 

D66 wil dat de gemeente Doetinchem een integrale visie en uitvoeringsagenda ontwikkelt ter bevordering van de 
vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie. 
 

Compensatie van groen 

Indien groen moet verdwijnen voor woningbouw, dan geldt het compensatie-plus-principe 
waarbij per saldo de totale natuurwaarde toeneemt. 

 
Schone Lucht Akkoord 

D66 vindt een schone lucht erg belangrijk. Schone lucht is noodzakelijk, helemaal voor 
mensen met overgevoelige luchtwegen zoals bij astma. Daarom willen wij graag dat 
onze gemeente zich verbindt aan het Schone Lucht Akkoord. 
 
Alleen gewenst reclamedrukwerk 

D66 wil een Ja/Ja-sticker invoeren, zodat alleen huishoudens met een Ja/Ja-sticker op 
de brievenbus ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen. Zo voorkomen we 

papierafval. Dat is duurzamer dan achteraf te moeten scheiden en recyclen. 
 

 

Beperken CO2-uitstoot 
De uitstoot van CO2 gaat voor grote problemen zorgen. Denk daarbij aan overstromingen, tekort aan voedsel en water, en 
het aantasten van leefgebieden van mens en dier. D66 wil op regionaal niveau een bijdrage leveren om deze problemen te 
voorkomen en terug te dringen. Internationaal is er een maximum aan CO2 uitstoot vastgesteld, waarmee we binnen de 1,5 
graad opwarming van de aarde kunnen blijven. D66 wil zich aan dit emissieplafond houden. Concreet houdt dit in dat we de 
uitstoot van CO2 met 70% hebben teruggedrongen in het jaar 2030. We willen dat de gemeente al haar plannen toetst aan 
deze doelstelling. D66 wil dat de gemeente het voortouw neemt en inwoners, ondernemers en woningcorporaties stimuleert 
daar ook aan bij te dragen. 
 
We werken toe naar een duurzaamheidsbegroting 

D66 wil toewerken naar een gemeentelijke duurzaamheidsbegroting. Hierin staat hoeveel CO2 wij maximaal willen uitstoten. 
Op die manier wordt duurzaamheid een steeds duidelijker beoordelingscriterium voor investeringen en nieuw beleid. 
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CO2-uitstoot van de gemeente beperken 

D66 wil dat de gemeente Doetinchem actief werk maakt van reductie van CO2-uitstoot en zich certificeert voor de CO2-
Prestatieladder op niveau 3. 
 
Afspraken met woningcorporaties 

Met de corporaties willen we het beperken van de CO2-uitstoot borgen in de jaarlijkse 
prestatieafspraken. Onderdeel van de afspraken is wat D66 betreft ook het hergebruik 
van materialen en gebruik van biobased bouwmaterialen. 
 

Verantwoorde consumptie en productie 
De manier waarop we consumeren en produceren moet drastisch veranderen. D66 wil 
dat de gemeente actief initiatieven ondersteunt die daaraan bijdragen. Ook willen we 
dat de gemeente zelf het initiatief neemt om zorgvuldiger om te gaan met 
grondstoffen en materialen. We staan voor een grote uitdaging. De hoeveelheid 
restafval moet aanzienlijk verminderen. Restafval belast het milieu onnodig en 
grondstoffen gaan verloren in de verbrandingsoven. D66 wil dat de betrokkenheid van 
inwoners bij duurzame afvalverwerking vergroot wordt door samen te werken met 
maatschappelijke organisaties en scholen. D66 wil grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en 
zwerfafval onder controle brengen. 
 
Groene levensstijl 

We willen ervoor zorgen dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl. D66 wil dat de gemeente een 
actieve rol neemt in de informatievoorziening aan alle partijen in de keten. Van boer tot supermarkt, waterbedrijf tot 
consument. 
 
Minder restafval 

Er moet zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven. Om dat te bereiken moet de hoeveelheid restafval per inwoner 
teruggebracht worden naar 100 kilogram per inwoner per jaar. Het huidige grondstoffenplan moet wat D66 betreft elke 2 
jaar geëvalueerd worden op effectiviteit. 

 
Van kringloop naar circulair ambachtscentrum 

Doetinchem kan met het circulair ambachtscentrum voorop gaan lopen in het 
voorkomen van onnodig weggooien van grondstoffen en materialen. D66 vindt dat het 
een lerend centrum moet zijn, waar verbinding met onderwijs een plek moet krijgen. 
 
De gemeente geeft het duurzame voorbeeld 

D66 wil dat de gemeente voorop loopt in het hergebruik van grondstoffen en 
biobased inkoopt. 
 

Reststromen scheiden 

D66 wil dat de gemeente samen met andere partijen een plan opstelt en uitvoert voor 
biotische en abiotische reststromen die jaarlijks beschikbaar komen. De voordelen van 

het nascheiden van afval moeten wat D66 in dat plan naar voren komen. 
 
 

Stimuleren van duurzame energie, maar energiebesparing staat voorop 
De eerste stap naar duurzaamheid is het besparen van energie. Energie die we besparen hoeft immers ook niet opgewekt te 
worden. We willen dat inwoners en ondernemers in onze gemeente optimaal in staat worden gesteld om tot 
energiebesparing te komen. Hiernaast zet D66 in op het stimuleren van energie uit duurzame bronnen. D66 wil ruimte 
bieden aan de ontwikkeling van zonnedaken en -parken, windturbines en andere schone energiebronnen. De 
energietransitie brengt onlosmakelijk met zich mee dat het landschap, de omgeving om ons heen, voor iedereen gaat 
veranderen. Als we meer gebruik gaan maken van deze duurzame energiebronnen, dan gaan we dat ook zien in het uiterlijk 
van onze stad en de omgeving. D66 vindt dat we daar met zorg naar moeten kijken. Bovendien is het belangrijk dat we de 
inwoners in de directe omgeving hierbij betrekken en dat zij ook mee kunnen profiteren van de opgewekte energie. 
 

Energiezuinige gebouwen 

Het allergrootste deel van energie wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Dan hebben we het over bedrijven, 
kantoren, restaurants en woningen. Als we op die energie willen besparen is dat een grote uitdaging voor de eigenaren en 
gebruikers. Als we dit op een duurzame manier aanpakken, leven we niet alleen energiezuiniger, maar nét zo comfortabel en 
ook nog eens gezonder. Daarom wil D66 graag in gesprek met eigenaren en bewoners die deze stappen naar een lager 
energiegebruik willen zetten. 
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Verduurzamen woningen en lagere energierekening 

D66 wil met subsidie stimuleren dat woningen van mensen met een laag inkomen en in bezit van een huis met een lage 
WOZ-waarde versneld worden verduurzaamd, zodat zij ook profiteren van een lagere energierekening. Voor huurwoningen 
doen we dit via lopende trajecten samen met woningbouwcorporaties. 
 
Transitievisie warmte 

D66 wil samen met bewoners en gebouweigenaren op zoek gaan naar de ideale energiebron voor de straat, buurt of wijk. 
De basis daarvoor is de Transitievisie Warmte. Die gaat overigens wat D66 betreft niet alleen over warmte, maar zeker ook 
over koelte. 
 
Duurzame energieopwekking 

D66 staat open voor alle vormen van duurzame energieopwekking, maar ziet dat 
zonnepanelen en windmolens op dit moment de best beschikbare technieken zijn. 
Voorwaarde is dat het de gezondheid niet aantast en landschappelijk inpasbaar is. 
 
Geen dak onbenut 

Doetinchem heeft nog veel onbenutte capaciteit op (platte) daken. Deze zijn bij 
uitstek geschikt voor zonnepanelen. Hetzelfde geldt voor infrastructurele werken. 
D66 wil dat de gemeente actief eigenaren benadert, eisen stelt bij nieuwbouw en 
afspraken maakt met woningcorporaties, instellingen en bedrijven. 
 
Profiteren van schone stroom uit eigen buurt 

D66 wil dat de inwoners voor minimaal 50% kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van 
zonneparken en windmolens en dat de mogelijkheden voor participatie van inwoners en 
bedrijven voor eenieder duidelijk zijn. 
 
 

Technologische innovatie op het gebied van duurzaamheid 
In de Achterhoek wordt er veel geïnvesteerd in industrialisatie, technologische innovatie en een biobased economie. Daar is 
de Achterhoek goed in en dat blijven we juist in Doetinchem blijvend stimuleren. De Achterhoek kan koploper worden ten 
aanzien van technologieën op het gebied van duurzaamheid. En dat biedt volop kansen. 
 
Schone mobiliteit 

De manier waarop mensen zich verplaatsen gaat veranderen. Om Doetinchem bereikbaar, leefbaar en veilig te houden wil 
D66 voorrang geven aan schone, slimme en veilige mobiliteit. D66 kiest voor de fiets. We stimuleren vooral elektrische 
auto’s en anticiperen met enthousiasme op ontwikkelingen als het gaat om het terugdringen van fossiele brandstoffen. 
 
Kringlooplandbouw en biodiversiteit 

We helpen de boeren de omslag te maken naar kringlooplandbouw met als focus het tegengaan van verspilling van 
grondstoffen, minder/geen kunstmest gebruik en gezond en veilig voedsel. 
 
Materialentransitie biedt kansen 

We merken allemaal de impact van de internationale voorschriften tot beperking van 
stikstof uitstoot. Zo zijn er bijvoorbeeld bouwprojecten stil komen te liggen. D66 ziet 
kansen in het combineren van de landbouwsector met die van de bouw. Het is nu al 
mogelijk dat boeren gewassen telen of restproducten leveren die gebruikt kunnen 
worden in de bouw. Dit zou voor de boeren een goed alternatief kunnen zijn, nu zijn 
geconfronteerd worden met het terugdringen van de veestapels. D66 wil hierbij de 
sectoren uitdagen een samenwerking aan te gaan met kennisinstellingen. 
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3. Onderwijs: elke Doetinchemmer ontwikkelt en leert 
 
Vrij zijn begint met onderwijs. Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige 
samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de 
vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je 
eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te 
kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. 
Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en 
wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert. 
 
Alle inwoners van Doetinchem moeten de mogelijkheid hebben zich te ontplooien. 
Daarvoor is sterk en divers onderwijs nodig, dat beschikbaar is voor iedereen op alle 
niveaus. D66 wil sterke basisscholen, uitstekend voortgezet onderwijs en innovatief 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs met opleidingen die goed aansluiten op de 
toekomstige arbeidsmarkt. We zijn er trots op dat Doetinchem een echte 
onderwijsstad is met verschillende topopleidingen. 
 

Een kansrijke start 
D66 wil dat elke inwoner van de gemeente Doetinchem het beste uit zichzelf kan halen. We willen dat elk kind dezelfde 
kansen krijgt. Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen willen we dat de gemeente actief gesprekspartner is voor 
scholen en andere instellingen om er samen voor te zorgen dat de onderwijskwaliteit in onze gemeente van een hoog 
niveau is.  
 
Een rijke schooldag 

Een rijke schooldag is meer dan alleen onderwijs. D66 wil dat ieder kind een rijke schooldag op een brede school heeft. We 
willen gezonde en duurzame mogelijkheden voor ontbijt en lunch op iedere school. De voorschool, opvang, sport en cultuur 
worden zoveel mogelijk onder het dak van de school verenigd. 
 
Alle jongeren een diploma 

D66 wil dat elke leerling de school verlaat met minimaal een diploma. De afgelopen periode is het aantal voortijdig 
schoolverlaters sterk gedaald. D66 vindt dat een intensieve aanpak ter voorkoming van voortijdig school verlaten echter 
nodig blijft. 
 
Elke jongere een opleiding of werk 

D66 wil dat elke jongere actief deelneemt en een opleiding doet of werkt. Jongeren die niet in het schoolse systeem passen 
moeten de mogelijkheid krijgen met specifieke begeleiding tot een diploma te komen. 
 
Elke Doetinchemmer (digi)taalvaardig 

In een samenleving die steeds meer te maken krijgt met een digitale werkelijkheid zijn digivaardigheden cruciaal om mee te 
kunnen komen. D66 wil dat de gemeente inwoners van Doetinchem actief ondersteunt in de ontwikkeling van digitale 
vaardigheden, ook als niet meer op school zitten. Dit geldt ook voor het tegengaan van laaggeletterdheid. 
 
Bibliotheek en onderwijs 

D66 wil een regionale, moderne bibliotheek die samenwerkt met (onderwijs)partners. In de bibliotheek moeten mensen 
gemakkelijk terecht kunnen om boeken te lenen, informatie te zoeken, cursussen te volgen, mensen te ontmoeten en te 
studeren. 
 

Onderwijs voor de toekomst 
Goede kinderopvang, veelzijdig basis- en voortgezet onderwijs in een inspirerende leeromgeving is het fundament om jezelf 
verder te ontwikkelen. Naast kinderopvang en scholen zijn ook veel andere partijen in onze gemeente daarbij betrokken. 
Leren kinderen nog wel het juiste? Daarbij willen partijen op de arbeidsmarkt graag betrokken zijn. D66 vindt dat de 
gemeente naast de verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen ook gesprekspartner zou moeten zijn voor maatschappelijke 
vraagstukken die spelen. Daarvoor kan de gemeente betrokkenen samenbrengen en met hen komen tot een sterke coalitie 
om de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente toekomstgericht te ontwikkelen. 
 
Educatieve agenda 

D66 wil dat de gemeente samen met het onderwijs en arbeidsmarktpartners een educatieve agenda opstelt waarin de 
gezamenlijke ambities van het Doetinchemse onderwijs centraal staan. De agenda wordt voorgelegd aan en gemonitord 
door de gemeenteraad. 
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Onderwijs van hoge kwaliteit 

Doetinchem is een echte onderwijsstad met een hoge onderwijskwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat dat ook in de 
toekomst zo blijft. Daarom geven wij ruim baan aan de groei van onderwijsinstellingen in de onderwijsstad Doetinchem. 
 
De campus als ontmoetingsplek 

D66 wil dat er in Doetinchem een sterke campus komt, waar onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven 
samenwerken aan innovatie. 
 
De duurzame school 

D66 vindt het belangrijk dat leraren en leerlingen in een modern schoolgebouw bijeenkomen. In de komende periode wil 
D66 de landelijke bijdrage voor huisvesting van scholen indien nodig aanvullen met geld vanuit de gemeente Doetinchem. 
Daarbij wil D66 scholen inrichten op een manier die bijdraagt aan gezondheid, beweging en duurzaamheid. 
 

Een goede start voor elke nieuwkomer 
Mensen die vluchten voor oorlog moeten we een veilig onderkomen bieden. Voor nieuwe 

Doetinchemmers uit het buitenland is het belangrijk dat zij zich snel thuis voelen en in 
staat zijn mee te draaien in de samenleving. Het leren van de taal en het opbouwen 
van een sociaal netwerk zijn daarin belangrijke stappen. In de nieuwe wet inburgering 
krijgen gemeenten een regierol, waardoor we meer kunnen investeren in de 
combinatie (taal)onderwijs en werk. 
 
Het nieuwe inburgeren 

Nieuwkomers krijgen vanaf 2022 de kans om op een nieuwe manier in te burgeren. 
D66 wil dat we zorgen dat mensen de best mogelijke start in Doetinchem krijgen, door 

samen met iedere nieuwkomer een passend plan voor haar of zijn inburgering te maken. 
Ook tijdens de inburgering geldt ‘een leven lang leren’: mensen die al wat ouder zijn, of 

die later nog willen bijleren om in Nederland het werk uit land van herkomst weer op te 
starten zijn van harte welkom om dat te doen. 

 
Onderwijs en werk voor elke nieuwkomer 

D66 wil dat asielmigranten vanaf dag één de Nederlandse taal leren en ondersteund worden in het vinden van een zinvolle 
bijdrage aan de samenleving. Samen met lokale bedrijven en organisaties moet de gemeente vluchtelingen helpen een 
arbeidsplaats te vinden die aansluit bij zijn of haar opleiding en situatie. 
 

Een leven lang leren 
We willen de innovatiekracht van onze gemeente bevorderen. Daarvoor is de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
cruciaal. Er zijn tal van kansen voor stage- en afstudeerplekken bij werkgevers in onze gemeente. D66 vindt het belangrijk 
dat elke inwoner van onze gemeente altijd de mogelijkheid heeft om een opleiding te gaan doen, zodat zij of hij 
vaardigheden ontwikkelt die passen bij de vraag op de arbeidsmarkt. 
 
Omscholing en bijscholing voor iedereen 

D66 wil de arbeidsmobiliteit binnen de Achterhoek stimuleren door iedereen de 
mogelijkheid te bieden zich verder te scholen. Vakmensen krijgen hierdoor binnen de 
regio makkelijker ander werk. 
 
Stage lopen en afstuderen in Doetinchem 

D66 wil meer hoger opgeleiden in de regio houden en naar de regio trekken. De 
gemeente speelt daarom een actieve rol in het beschikbaar stellen van 
stageplaatsen en woonruimte voor studenten en starters op de arbeidsmarkt. 
 
Opleiden tot vakmanschap 

D66 geeft extra aandacht aan het opleiden tot vakmanschap op het HBO, VMBO, MBO 
en het praktijkonderwijs, en de aansluiting ervan op de regionale arbeidsmarkt. D66 zet 
zich in voor voldoende stageplekken en opdrachten bij lokale en regionale organisaties.  
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4. Werk en economie: Doetinchem werkt voor iedereen 
 
Het gaat economisch goed met Doetinchem. De gemeente bruist van bedrijvigheid en de werkgelegenheid is de afgelopen 
jaren fors gestegen. Doetinchem heeft een innovatief karakter, is mensgericht, betrokken en betrouwbaar en blinkt uit in de 
sectoren metaal, zorg, agro/food & feed en toerisme. Met een sterk midden- en kleinbedrijf, zelfstandige ondernemers en 
goede onderwijsinstellingen beschikt Doetinchem over een sterke basis om verder uit te groeien naar 'toplocatie oost'. 
Innovatiecentrum De Steck is een broedplaats waar partijen elkaar treffen. 
 
Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, moet worden ingezet op continue ontwikkeling van het 
arbeidspotentieel. D66 wil Doetinchem economisch verder versterken en klaarmaken voor de 
toekomst. Hiervoor hebben we het lokale en regionale bedrijfsleven hard nodig. D66 wil 
een innovatieve stad waarin burgers en ondernemers de ruimte krijgen om te 
ondernemen en hun ideeën en dromen te realiseren en een gemeente die 
ondernemers deze ruimte biedt. D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen en 
het bedrijfsleven actief bij elkaar brengt. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat 
Doetinchem floreert. 
 
 

Bied kansen 
Ondernemers zijn de drijvende kracht van de economie. Zij zien de kansen en 
uitdagingen van de toekomst. D66 vindt dat in Doetinchem de ruimte moet zijn om te 
groeien en te innoveren. Zo creëren we nieuwe banen en nodigen we mensen uit om 
naar onze aantrekkelijke stad te komen. 
 
Ruimte voor de ondernemer 

Een inspirerend ondernemingsklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. D66 wil 
dat Doetinchem doorgaat met het gericht aantrekken van (nieuwe typen van) bedrijvigheid, die aansluit op het profiel van 
de gemeente. 
 
Innovatie voor maatschappelijke vraagstukken en een sterke arbeidsmarkt 

D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt. Zo stimuleert de 
gemeente gezamenlijke innovaties voor maatschappelijke vraagstukken. 
 
Een sterke Achterhoekse economie 

D66 ziet dat economische (regionale) samenwerkingsverbanden zoals De Kracht van Oost en SmartHub bijdragen aan het 
versterken van het vestigingsklimaat en blijft daarop inzetten. Daarnaast ziet D66 verbeteringen van de woningmarkt, 
bereikbaarheid en het aanbod van cultuur en onderwijs, als belangrijke bijdragen aan het ondernemersklimaat. 
 

Smarthub 

D66 wil samen met bedrijven blijvend werken aan het aantrekken van (jong) talent om zo 
meer nieuwe mensen aan de Achterhoekse economie te binden. SmartHub ontsluit een 

grote hoeveelheid vacatures en werkt aan bekendheid bij universiteiten en 
hogescholen. 
 
Duurzaam ondernemen 

Een belangrijke rol voor de gemeente is het aanjagen van duurzaamheid bij 
ondernemers. In het bijzonder starters en MKB’ers kunnen bij het opstellen van 
plannen van aanpak hulp gebruiken van de gemeente. D66 wil dat de gemeente 

onnodige lokale regels en verordeningen schrapt als die duurzame bedrijfsvoering 
door Doetinchemse ondernemers in de weg staan. 
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Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt 
Het aantal banen in de gemeente Doetinchem is de afgelopen jaren toegenomen. 

Tegelijkertijd zijn er nog steeds enkele duizenden Doetinchemmers die geen werk 
hebben. Voor D66 geldt dat werkloosheid onder jongeren en onder ouderen speciale 
aandacht verdient. Samen kunnen gemeente, werkgevers en andere partners 
zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden. D66 
wil dat de gemeente samen met deze partners invulling geeft aan 
maatwerkscholing, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren. 
 

Vrijwilligerswerk, parttime werk en leerbanen 

D66 geeft werkzoekenden regie over hun eigen re-integratietraject. De gemeente 
kan werkzoekenden stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, parttime te werken en 

leerbanen in te vullen, waarmee zij relevante ervaring opdoen en hun kans op werk 
vergroten. Bij- en omscholing kunnen ook onderdeel zijn van het re-integratietraject. 

 
Experimenten parttime werk, leren en ondernemen 

D66 wil dat de gemeente Doetinchem experimenten uitvoert om inwoners met een bijstandsuitkering te helpen arbeidsritme 
op te bouwen. Parttime werk moet gestimuleerd worden en mensen die dat willen en kunnen moeten de kans krijgen om 
een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van hun 
uitkering. 
 
Simpel switchen 

Er zijn mensen in Doetinchem die afhankelijk zijn van hulp van de gemeente. D66 wil 
inzetten op een intensieve op ontwikkeling gerichte integrale aanpak met 
samenwerkende partijen (onderwijs, werkgevers, vakbond, UWV). De overgang van 
dagbesteding naar werk moet soepel verlopen, net als de weg terug mocht het nodig 
zijn. 
 
Arbeidsmigranten 

D66 wil dat arbeidsmigranten een goede plek in onze gemeente vinden en daarom 
willen we dat de werkgever aangesproken wordt op de kwaliteit van wonen en 
werken voor en door arbeidsmigranten. 
 
Praktijkleren 

Door te kijken wie via om- en bijscholing (tijdelijk) aan de slag kan, en zo haar of zijn 
competenties via de praktijk om kan zetten in een mbo-certificaat zorgen we dat zoveel 
mogelijk mensen aan het werk kunnen. 
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5. Actief en gezond: Doetinchem laat niemand vallen 
 
Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken 
we de eigen regie van inwoners. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. D66 
zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden. We stimuleren 
zelfredzaamheid en samenredzaamheid. D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en 
groepen.  
 
D66 streeft ernaar dat alle mensen in de gemeente Doetinchem een actief en gezond leven leiden. Een leven waarover ze 
zelf de regie hebben. Met passende hulp dichtbij: goede voorlichting en preventie, en goede toegang tot zorg. Als gevolg 
van de coronacrisis is de toekomst voor een groep inwoners onzeker. We willen mensen een extra steuntje in de rug geven 
als dat nodig is. Schuldhulpverlening is daarbij een belangrijk aandachtspunt, om te voorkomen dat mensen dieper in de 
problemen komen. Wij gaan altijd uit van de eigen kracht van mensen: niet betuttelen, maar mensen de kans en de ruimte 
geven om te herstellen of zichzelf te herpakken. 
 
 

Iedereen gezond en gelukkig 
Een ongezonde leefstijl door bijvoorbeeld roken, weinig beweging en slechte voeding 
zorgt dat veel inwoners korter leven, met meer ongezonde levensjaren. Dat is in onze 
gemeente niet nodig. D66 vindt dat we er alles aan moeten doen om inwoners goed 
te informeren en hulp laagdrempelig toegankelijk te maken. De sociaal-economische 
achtergrond en de omgeving waarin mensen wonen mag niet bepalend zijn voor de 
gezondheid. De preventieagenda ‘Gewoon gezond leven’ is een mooie stap in de 
goede richting. 
 
Doetinchems preventieakkoord 

Samen werken aan preventie is de sleutel tot een gezonde toekomst. We werken 
met verschillende betrokken partijen in de gemeente verder aan universele 
preventie (gewoon gezond leven) en specifieke preventie (gericht op o.a. 
overgewicht, bewegingsarmoede en roken). 
 
Eigen mogelijkheden benutten 

D66 wil dat de gemeente vol inzet op het voorkomen van problemen. We laten mensen maximaal gebruik maken van hun 
eigen mogelijkheden. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. In plaats van bij de hand nemen, faciliteren we inwoners 
bij initiatieven en in hun ondersteuning. 
 

Samenwerken voor de beste zorg 

D66 wil dat hulp integraal is georganiseerd en daarvoor stuurt de gemeente actief op 
samenwerking. Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan 

worden geboden moet effectief worden samengewerkt met de regio. We organiseren 
de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en zorgen voor de 
mogelijkheid om hulpvragen te stellen op scholen. 
 
Een goed bereikbaar ziekenhuis 

D66 ondersteunt de nieuwbouw van het ziekenhuis in Doetinchem en vindt het 
belangrijk dat de bereikbaarheid met de fiets en met het openbaar vervoer goed is. 
 

Technologie in de zorg 

D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe 
technologie om mensen langer zelfstandigheid te 

bieden en het contact met hun netwerk en 
zorgverleners te verbeteren. 
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Jeugdzorg 
Gelukkig groeien de meeste kinderen op in een gezin waar ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben. Dat geldt helaas niet 
voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de gezinsomgeving aangepakt worden, dan met een 
eindeloze combinatie van individuele zorg- en welzijnstrajecten. Gelijke kansen, laagdrempelige zorg en ondersteuning op 
maat zijn onze uitgangspunten. 
 
Duidelijke regie 

Voor D66 is leidend dat de toegang tot (jeugd)zorg laagdrempelig dient te zijn en dichtbij georganiseerd, met informatie 
over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. 
 
Laagdrempelige jeugdzorg 

D66 wil integrale, laagdrempelige jeugdzorg waar dat echt nodig is en zonder 
versnippering en verkokering. Het is belangrijk dat kinderen tijdig de juiste zorg 
krijgen om te voorkomen dat problemen in de toekomst groter worden en om te 
zorgen dat kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden maximaal kunnen 
ontwikkelen. 
 
Snel ingrijpen 

Bij crisis wordt er snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk 
een regisseur benoemd. We vinden goede begeleiding en nazorg die kinderen en 
ouders in staat stelt het normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken 
noodzakelijk. Kortom: we laten niemand vallen! 
 
Wijkgerichte aanpak 

D66 wil een wijkgerichte aanpak met behulp van jeugd- en gezinsteams, omdat hulpverleners de mensen in de wijk en de 
problemen die daar spelen kennen. 
 
Elke jongere redt zich zelfstandig 

D66 wil een betere overgang voor kwetsbare jongeren die achttien worden. Vanaf die leeftijd gelden nieuwe rechten en 
plichten waar ze zich vaak niet van bewust zijn. We laten deze jongeren niet vallen dus willen we dat wie na de achttiende 
verjaardag geen woning, werk of school, een sociaal netwerk of financiële zelfstandigheid heeft, moet kunnen aankloppen 
bij de gemeente voor hulp en begeleiding. 
 
Zorg, onderwijs en werk gaan samen 

D66 wil actief samenwerken met zorg- en onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt 
te verbeteren. 
 
 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 
Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. Wie 
zorg nodig heeft, verdient zorg van hoge kwaliteit en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) lukt het meer mensen die persoonlijke zorg te geven. Zij worden geholpen om zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen. 
 
In de eigen omgeving 

Wie zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de 
persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen mensen 
die persoonlijke zorg. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
leven en thuis te wonen. 
 
Effect op gezondheid en welzijn 

D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, 
stuurt op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke 
effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de 
financiering wordt daarop gebaseerd. 
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Overzicht voor zorgaanbieders 

Met het decentraliseren van de zorg zijn declaratieregels voor zorgaanbieders niet altijd 
duidelijk. D66 wil dat de gemeente, samen met de regionale gemeenten en de 

zorgaanbieders, ervoor zorgt dat er één overzichtelijk kader komt. Dan kunnen 
zorgaanbieders zich vooral concentreren op wat ze willen doen: zorg verlenen. 
 
Dakloosheid voorkomen 

In Doetinchem slaapt wat D66 betreft niemand op straat. Door in te zetten op 
betaalbare huisvesting, ambulante hulp, schuldhulpverlening en samenwerking met de 
GGZ kan dakloosheid vaker voorkomen worden. Als mensen dan toch (tijdelijk) niet 

thuis kunnen wonen, dan wil D66 dat we zorgen voor voldoende voorzieningen. We 
hebben speciale aandacht voor het voorkomen van dak- en thuisloosheid bij jongeren 

en opvang van jongvolwassenen. 
 

Waardeer vrijwilligers en mantelzorgers 

D66 vindt de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang. De meest ‘comfortabele’ zorg geven de 
mensen dichtbij de zorgbehoevende. D66 wil dat de gemeente investeert in het waarderen van het werk van deze mensen. 
 
Misbruik wordt niet geaccepteerd 

D66 vindt dat fraude ernstig afbreuk doet aan onze sociale voorzieningen. Mensen die doelbewust frauderen ontnemen 
anderen de mogelijkheid om gebruik te maken van diezelfde voorziening. D66 vindt doelbewuste fraude daarom 
onaanvaardbaar en wil dat de gemeente met een scherp oog toeziet op rechtmatig gebruik van voorzieningen. 
 
 
 

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening 
De meeste inwoners van de gemeente Doetinchem hebben weinig financiële zorgen. Voor een aanzienlijke groep mensen is 
dit helaas niet het geval. Zij kunnen niet of met veel moeite het einde van de maand halen, moeten leven van een uitkering 
of hebben problematische schulden. D66 gelooft dat werk de beste manier is om deze problematiek achter je te laten. 
Daarom zetten wij vol in op een goed economisch klimaat met veel passend werk. Ook vroege signalering van schulden is 
belangrijk om erger te voorkomen. Voor wie dat nodig heeft biedt de gemeente hulp. 
 
Een schuldenvrije toekomst 

D66 wil voorkomen dat mensen in de schulden raken en als dit toch gebeurt, dat zij zo snel mogelijk uit de schulden komen. 
De schulddienstverlening van de gemeente moet breed toegankelijk zijn en leiden tot een schuldenvrije toekomst. De 
partijen die verenigd zijn in De Rondkomers hebben een belangrijke rol in de preventie van schulden. 
 
Hulp bij financiële problemen 

D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. 
 
Kansen voor kinderen in armoede 

D66 wil garanderen dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. D66 wil 
komende jaren extra aandacht voor innovatie en diversiteit aan aanbieders in de 
jeugdzorg. Wij zoeken tevens meer verbinding met andere beleidsterreinen zoals 
onderwijs, sport, veiligheid en openbare ruimte. 
 
Meedoenarrangement 

Het Meedoenarrangement is een belangrijk instrument om te bereiken dat mensen 
met te weinig financiële middelen wel mee kunnen doen in de samenleving, 
bijvoorbeeld door te sporten, zich te verplaatsen, zich cultureel te ontwikkelen en 
door gebruik te maken van de bibliotheek. D66 wil dat nog meer mensen gebruik 
gaan maken van het Meedoenarrangement. 
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6. Wonen: betaalbaar wonen in stad en dorp 
 
De gemeente Doetinchem bestaat uit de kernen Doetinchem, Gaanderen, Wehl, Nieuw-
Wehl en de in het buitengebied gelegen kernen Langerak, IJzevoorde en Halle-Nijman. 
Er zijn is variatie in hoe mensen wonen en leven. D66 wil dat iedereen in Doetinchem 
ruimte heeft. De woningnood in onze gemeente neemt echter toe. Starters moeten 
veelal noodgedwongen uit Doetinchem verhuizen om een betaalbare woning te 
vinden. Middeninkomens en ouderen hebben last van een aanbod dat niet past bij 
hun vraag. Deze problemen vragen om betaalbare oplossingen. 
 
Doordat er in het verleden te weinig gebouwd is voor het middensegment, laten we 
veelal jonge mensen te gemakkelijk uit onze stad vertrekken. Ook zogenaamde 
scheefwoners in sociale huurwoningen kunnen niet starten op de koopmarkt. Dit 
leidt tot te lange wachttijden bij sociale huurwoningen. Wij zien dat dit op de langere 
termijn gevolgen heeft voor de diversiteit aan inwoners van onze stad. Doordat we 
ouder worden en vaker in kleinere gezinssamenstellingen of zelfstandig wonen, zal de 
krapte op de woningmarkt komende jaren alleen nog maar toenemen. 
 
 

5000 nieuwe woningen 
In de hele gemeente zijn meer betaalbare woningen nodig. Met een divers woningaanbod voor verschillende woonwensen 
voor jong en oud biedt de gemeente Doetinchem in de komende jaren een thuis voor meer mensen. 
 
Woningaanbod dat past  

D66 wil dat er woningen worden bijgebouwd voor het middensegment en voor eenpersoonshuishoudens, zodat ook 
starters, jonge gezinnen en mensen met middeninkomens in Doetinchem kunnen (blijven) wonen. 
 
Jongeren en starters 

Doetinchem is aantrekkelijk voor starters uit omliggende gemeenten. D66 wil een uitgebreid betaalbaar woningenaanbod 
voor jongeren en starters op de woningmarkt. 
 
Ouderen 

D66 wil dat er meer passende woningen komen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, maar wel naar een kleiner 
huis willen. Nu blijven ouderen vaak noodgedwongen in een woning wonen die voor hen te groot is en waar een gezin graag 
in zou trekken. 
 

Hoogbouw mogelijk maken 

D66 realiseert zich dat het grondgebied van Doetinchem relatief weinig ruimte biedt 
voor nieuwe huizen. Bovendien wil D66 de leefbaarheid in de stad en het groen in en 

om de stad behouden. Daarom staat D66 in Doetinchem niet afwijzend tegenover 
hoogbouw. Hierdoor kunnen we echt meters maken. 
 
Wonen in Wehl, Nieuw Wehl, Gaanderen 

Met de dorpsraden en bewoners van de dorpskernen is in beeld gebracht aan welke 
woningen behoefte is. Plannen voor nieuwe woningen in Wehl, Nieuw Wehl en 
Gaanderen moeten wat D66 betreft aansluiten bij deze uitkomsten. 

 
5000 nieuwe woningen 

D66 wil dat er de komende vijftien jaar 5.000 woningen in de gemeente Doetinchem 
gebouwd worden. Wij willen een mix van huur- en koopwoningen. 

 
 

Regie op de woningmarkt 
De laatste jaren heeft de gemeente zich sterk laten leiden door regionale afspraken over woningbouw en door initiatieven 
van projectontwikkelaars. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Doetinchem een sterkere regierol neemt als het gaat 
om de toekomstige ontwikkeling van de woningmarkt. Daarbij past meer ruimte voor innovatieve woonvormen en een 
gemeente die ervoor zorgt dat inwoners van de gemeente ook daadwerkelijk op een aantrekkelijke en betaalbare plek 
kunnen wonen. 
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Transformatie 

D66 wil het ombouwen van leegstaande winkels of bedrijfspanden naar woningen bevorderen, om zo te bereiken dat meer 
mensen een passende woning vinden en om verval van leegstaande panden tegen te gaan. 
 

Wonen in een Tiny House 

D66 wil dat er ruimere mogelijkheden komen voor flexibele en duurzame woonvormen, zoals Tiny Houses. Belangrijke 
uitgangspunten daarbij zijn dat het geen overlast geeft voor de omgeving en dat het groene karakter van de omgeving niet 
mag worden aangetast. 
 
Kamerverhuur 

Kamerverhuur is een manier om meer woonruimte te creëren. Het zorgt ook voor diversiteit. D66 vindt dat kamerverhuur 
mogelijk moet zijn, zolang aan bepaalde eisen wordt voldaan. Kamerverhuur mag niet leiden tot overlast of verloedering en 
kan alleen als de lokale infrastructuur een toename aan bewoners aan kan. De verhouding in een wijk tussen kamers, 
gedeelde woningen en gezinswoningen moet in balans blijven. 
 
Zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming 

Om te voorkomen dat goedkope woningen door beleggers en speculanten worden 
weggekaapt voor de neus van starters, wil D66 dat een zelfbewoningsplicht geldt 
voor woningen en dat waar nodig voor opkoopbescherming wordt gekozen. 
 
Voorrang voor inwoners en mensen met economische binding 

D66 vind dat het mogelijk moet zijn dat de gemeente bij woningtoewijzing voorrang 
geeft aan eigen inwoners en mensen die een economische binding hebben met de 
gemeente of directe omgeving. 
 
Doorstroming 

We maken werk van doorstroming. In de prestatieafspraken met woningcorporaties 
leggen we vast dat deze corporaties zich actief in zullen zetten om ouderen te 
ondersteunen bij het tijdig verhuizen naar een passende, levensloopbestendige woning. 
 
Transformatie naar woningen 

Er zijn nog steeds leegstaande (kantoor)panden in de stad die omgebouwd kunnen worden tot woningen. D66 wil dat de 
gemeente meer transformatie naar woningen ondersteunt bij woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. 
 
 

Gemengde wijken, plek van ontmoeting 
Onze leefomgeving draagt bij aan verbondenheid tussen mensen. D66 wil zorgen voor gemengde wijken met goede 
voorzieningen en openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en mensen te ontmoeten. 
 
Wonen, werken en ontspannen 

Een strikte scheiding tussen wonen en werken is niet meer van deze tijd. In een wijk waarin mensen wonen, werken en 
ontspannen versterken de verschillende functies elkaar. Daarom willen wij dit in elke wijk terug zien. D66 stimuleert 
kleinschalige bedrijvigheid op wijkniveau. 
 
Spreiding van voorzieningen 

D66 is voor spreiding van voorzieningen. In kernen moeten voorzieningen blijven, om de leefbaarheid te vergroten. Niet 
overal hoeft alles. Een combinatie van instellingen, scholen, winkels of andere bedrijven biedt 

mogelijkheden. 
 

Gemengde wijken  

D66 vindt het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden 
elkaar ontmoeten. Gemengde wijken dragen hieraan bij. Daarvoor is in een wijk 
diversiteit nodig in koop- en huurwoningen in verschillende segmenten. D66 vindt 
het belangrijk dat een deel van de woningen specifiek als sociale huurwoning wordt 
aangewezen, zodat er voldoende beschikbaar zijn. 
 
Nieuwkomers 

D66 is er voorstander van dat vluchtelingen en statushouders een woon- en 
leefomgeving vinden die direct uitnodigt tot integratie en ruimte biedt voor sociale 

cohesie. Daarom kiezen we bij voorkeur voor woonvormen waar nieuwkomers en andere 
inwoners elkaar ontmoeten. 
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Verduurzamen vraagt om innovatie 
D66 kijkt verder dan morgen. Wij staan voor een moderne en vooruitstrevende 
gemeente, waarin ook volgende generaties veilig en gezond kunnen opgroeien. 
D66 kiest daarom voor duurzaamheid. Groen in de wijken is daarvan een 
belangrijk onderdeel. Ook vraagt de energietransitie om keuzes. Kiezen voor de 
toekomst betekent voor ons vooraf investeren in plaats van achteraf repareren. 
 
Duurzame woningen 

D66 wil een woningvoorraad die bijdraagt aan energieneutraliteit van de 
gemeente. Daarom wil D66 dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande 
woningvoorraad wordt verduurzaamd. 
 
Biobased bouwen door woningcorporaties 

D66 wil dat toepassing van biogrondstoffen voor biobased bouwen in de 
prestatieafspraken met woningcorporaties wordt vastgelegd. 
 
Openbaar groen 

D66 wil groen in Doetinchem een prominente plaats geven. Juist nu er meer appartementen komen, willen we meer tuinen 
en openbaar groen. Inwoners kunnen desgewenst een rol hebben in het inrichten en onderhouden van volkstuinen en 
speelplaatsen. 
 
Niet te droog of te nat 

D66 kiest voor een waterbeheer dat droogte en overstromingen voorkomt en voor schoon oppervlakte-, grond- en 
drinkwater.  
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7. Mobiliteit: Doetinchem is duurzaam bereikbaar 
 
Wat de Achterhoek en Doetinchem zo mooi maakt, is dat je overal gemakkelijk naar toe 
kunt reizen. Je staat niet snel in de file, er zijn veel goede fietsverbindingen en je kunt 
overdag elk kwartier met de trein richting Arnhem en elk half uur met trein of bus 
naar andere plaatsen in de omgeving. Er is in de afgelopen jaren al flink gewerkt aan 
het verbeteren van de bereikbaarheid, maar er is nog veel verbetering mogelijk. 
 
D66 kiest voor schoon, snel en slim vervoer in Doetinchem en voor een gezonde 
leefomgeving. Dit betekent: de fiets en openbaar vervoer op één. Ook krijgen 
voetgangers en gehandicapten nadrukkelijker aandacht bij de herinrichting van 
gebieden. 
 

Kiezen voor de wandelaar en de fietser 
Naast lopen is de fiets één van onze belangrijkste 

vervoermiddelen, zowel in Doetinchem als in de 
Achterhoek. Bij investeringen in bereikbaarheid denken wij daarom allereerst aan 

wandelaars en fietsers. 
 
Snelle en veilige wandel- en fietsverbindingen 

D66 zorgt voor veilige fiets- en wandelroutes van de Doetinchemse wijken, Wehl en 
Gaanderen naar OV-knooppunten, onderwijsinstellingen, kinderopvang, 
sportvoorzieningen, de binnenstad en recreatiegebieden. 
 

Ruim baan voor de elektrische fiets 

De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om, ook voor langere afstanden, voor 
de fiets te kiezen. D66 vindt het belangrijk dat daarvoor oplaadpunten beschikbaar zijn 

en we kiezen voor bredere fietspaden. 
 
 

Kiezen voor openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer is één van de belangrijkste en snelste manieren om je te kunnen 
verplaatsen. Als we naar de toekomst kijken, dan zien we dat het noodzakelijk is om 
nog meer de kansen van Smart Mobility as a Service te gaan benutten. Daarmee 
bedoelen we dat een slim en fijnmazig netwerk nodig is om met het OV te reizen en 
vanuit bus, trein of regiotaxi over te stappen op bijvoorbeeld een deelfiets. 
 
Schoon openbaar vervoer 

Wij zien een taak voor de gemeente om vervoersmaatschappijen blijvend aan te 
sporen tot vermindering van uitstoot van fijnstof, bijvoorbeeld door gebruik van 
elektrische bussen en waterstofbussen. 
 
Innovatief en vraaggestuurd openbaar vervoer 

D66 voorziet grote veranderingen in het openbaar vervoer. Openbaar vervoer zal veel 
meer vraaggestuurd worden. Innovatieve mobiliteit (apps voor een vervoersvraag) en 
het delen van openbaar vervoer bieden een uitkomst. 
 
Geen Noordtak Betuweroute door de Achterhoek 

D66 is voorstander van het meer benutten van spoorverbindingen. Ook voor vrachtvervoer. D66 is tegen de Noordtak van 
de Betuweroute door de Achterhoek, zo lang dit voor de Achterhoek geen voordelen biedt. Op dit moment zijn er alleen 
nadelen duidelijk: doorsnijding van gemeenschappen en een forse aantasting van ons mooie landschap. 
 
RegioExpres: sneltrein Doetinchem - Arnhem 

De spoorverbinding Arnhem-Doetinchem-Winterswijk is één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. Het 
verbeteren van de spoorlijn zorgt voor een snelle, duurzame en robuuste verbinding tussen de Randstad en de Achterhoek. 
D66 wil dat de RegioExpres zo snel mogelijk gaat rijden. Dit is een sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem die vervolgens 
verder gaat als stoptrein tussen Doetinchem en Winterswijk. 
 
Stationsomgeving Doetinchem als OV-knooppunt 

D66 wil een stationsgebied dat klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat het station als OV-knooppunt voorbereid moet 
zijn op de aansluiting van een hoogwaardig en flexibel OV-netwerk. 
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Modern autogebruik 
De auto blijf een belangrijke rol innemen op het gebied van mobiliteit en juist in onze omgeving kunnen veel inwoners niet 
zonder de vrijheid die een eigen auto geeft. D66 is voor de auto, maar vindt wel dat de auto moet verduurzamen. 
 
Bevorder elektrisch rijden: laadpalen 

D66 wil dat alle parkeerterreinen bij sportparken en winkelcentra worden voorzien van laadpalen. D66 wil bevorderen dat 
marktpartijen hiertoe zelf het initiatief nemen. Deze laadpalen leveren alleen groene energie. Daarbij willen we als stelling 
hanteren: 1 laadpaal per 5 parkeerplaatsen. 
 
Parkeren aan de rand van de stad 

D66 wil dat bezoekers van het centrum van Doetinchem aan de rand van de stad 
parkeren. Een compacte stad vraagt om slimme omgang met parkeernormen. Er is 
niet altijd voldoende parkeerruimte in het centrum. D66 wil daarom meer 
parkeerruimte aan de rand van de stad en meer openbaar vervoer in de stad. 
 
Betaalbaar parkeren 

Parkeertarieven voor bewoners en bezoekers zijn geen middel om de 
gemeentekas te vullen, maar om automobilisten te motiveren om verantwoord 
gebruik te maken van de schaarse openbare ruimte. 
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8. Vrijheid en veiligheid: overal veilig jezelf kunnen zijn 
 
D66 wil dat de stad en dorpen van iedereen, voor en door iedereen zijn. Een Doetinchem 
van vrijheid waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt. De 
afgelopen jaren is de criminaliteit in Doetinchem afgenomen. Er zijn minder 
overvallen, inbraken en geweldplegingen. Dat willen we graag zo houden. Wij kiezen 
ervoor om te investeren voordat het mis gaat. Hiervoor is het nodig dat er 
voldoende wijkagenten zijn die weten wat er in de buurt speelt. Daarnaast willen 
we meer aandacht voor cyberveiligheid. In het nemen van nieuwe maatregelen 
weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot de privacy van 
inwoners. 
 
Om vrij te zijn en je vrij te gedragen, is de belangrijkste voorwaarde dat je je veilig 
voelt. Pas dan kan je je leven naar eigen inzicht inrichten, met oog voor de ander. 
D66 vindt veiligheid daarom van groot belang. Veiligheid is handhaving, maar het is 
meer dan dat. Veiligheid gaat over het gevoel dat je binnenshuis, buiten op straat, en 
online hebt en gaat daarmee verder dan enkel criminaliteitscijfers. Het gaat over hoe je 
wordt benaderd door anderen en door de overheid. 
 

In Doetinchem is ruimte voor iedereen 
Jezelf kunnen zijn is een voorwaarde om je veilig te voelen. Er is op dat gebied een wereld te winnen. Voor iedereen! Want 
een gemeente waar iedereen zich welkom, veilig en tevreden voelt, is een gemeente die geen ruimte biedt aan racisme, 
discriminatie en andere vormen van uitsluiting. D66 wil dat Doetinchem een inclusieve gemeente is, waar diversiteit alleen 
maar een logisch gevolg kan zijn. Op dit moment voelen Doetinchemmers zich soms gediscrimineerd bij het vinden van een 
woning of een baan. Kinderen voelen zich gediscrimineerd, bijvoorbeeld vanwege hun huidskleur, geloof of handicap. Veel 
jongeren denken dat LHBTI+-jongeren in de gemeente Doetinchem hier niet eerlijk over kunnen zijn. Dat vinden wij 
onacceptabel. D66 vertrouwt natuurlijk op de kracht van mensen zelf, maar laat ook niemand vallen. 
 

Geen extremisme of discriminatie 

D66 verbiedt geen ideeën, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, 
discriminatie of (gender)haat. Woorden doen ertoe. 

 
Anti-discriminatiepact 

D66 wil dat er een anti-discriminatiepact wordt ontwikkeld als basis voor een actieve 
aanpak van discriminatie in Doetinchem. De gemeente werkt hierin samen met 
diverse organisaties en het bedrijfsleven. 
 
Regenbooggemeente 

D66 wil dat de gemeente Doetinchem het diversiteitsbeleid samen met andere 
partijen verder uitbreidt en een meer ambitieuze regenboogagenda ontwikkelt, 

waarmee het gericht werkt aan de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTI+-
personen in de hele gemeente. 

 
Gemeentebestuur heeft een actieve en zichtbare rol  

D66 wil dat de gemeenteraad en het college een actieve en zichtbare rol innemen om waar te maken dat Doetinchem een 
echte inclusieve gemeente is, waar discriminatie of uitsluiting veroordeeld wordt. Wij willen een gemeentebestuur dat niet 
weg kijkt, maar zich uitspreekt en op die manier een voorbeeld is. 
 
 

Veilig in de buurt 
Verbinding in de buurt draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dat gaat om praatjes maken met de buren, 
maar ook om het vertrouwen dat er regelmatig een wijkagent langsfietst en een bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) 
bereikbaar is. Inwoners kunnen niet zonder wijkagent, maar de wijkagent kan ook niet zonder de ogen en oren in de wijk. 
Veiligheid in de buurt gaat ook over het veilig uit kunnen gaan en bijvoorbeeld geen overlast moeten ondervinden van 
vuurwerk. De leefbaarheid in wijken hangt samen met de hoeveelheid kwetsbare inwoners en de veerkracht die er is. D66 
wil dat er meer aandacht is voor de veerkracht die er is in de Muziekbuurt, Overstegen, IJkenberg, Oosseld en De Hoop. 
 
Meer wijkagenten en BOA’s 

Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook bij het 
tegengaan van huiselijk geweld. Daarom moeten er volgens D66 meer wijkagenten en BOA’s komen. 
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Samenwerking politie en BOA’s 

D66 wil dat de gemeente jaarlijks handhavingsarrangementen sluit met zowel de politie als met BOA’s. Hierin legt de 
gemeente samen met de politie en BOA’s vast welke capaciteit er beschikbaar is en waar de prioriteiten per wijk liggen. 
 
Ondermijning aanpakken 

D66 wil meer aandacht voor het fenomeen van ondermijnende criminaliteit: criminaliteit waarbij de onderwereld en de 
bovenwereld verweven raken. 
 
Stedelijk jongerenwerk 

Stedelijk jongerenwerkers in de wijken zijn een cruciale factor in het voorkomen van problemen en de bestrijding van 
ondermijning en criminaliteit. Daarom wil D66 investeren in het stedelijk jongerenwerk. 
 
Veilig uitgaan 

Om uitgaansgeweld en nachtelijke criminaliteit te voorkomen en beperken wil D66 dat er periodiek overleg is tussen de 
gemeente, de politie en de horeca. D66 vindt dat zowel politie als BOA’s in de nacht duidelijk aanwezig moeten zijn in de 
uitgaansgebieden. Zo houden we Doetinchem ook ’s nachts veilig. 
 
Privacy 

D66 pleit ervoor vrijheden niet doelloos op te offeren in ruil voor schijnveiligheid. D66 is daarom tegen permanent 
cameratoezicht en terughoudendheid bij het inzetten van tijdelijk cameratoezicht en preventief fouilleren. Deze maatrelen 
dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. 
 
Verbod op consumentenvuurwerk 

Naast overlast, schade en onveiligheid, zorgt vuurwerk voor veel psychisch en lichamelijk leed bij mensen en dieren. D66 is 
voorstander van een algeheel afsteekverbod van vuurwerk en handhaving op het bezit van (zwaar) vuurwerk. Maar we 
willen wel dat er dan volwaardige alternatieven zijn voor elk dorp en de wijken in de stad. Dit kan een professionele 
vuurwerkshow zijn, maar het kunnen ook alternatieven voor vuurwerk zijn, zoals een droneshow of muziekoptredens. 
 
 

Datagestuurd werken, kunstmatige intelligentie en informatieveiligheid 
Het gebruik van data is van grote waarde voor de gemeente. Dat moet in de komende jaren beter benut worden. We willen 
wel voorkomen dat hackers de gegevens van inwoners stelen of de gemeente stilleggen. De gemeente moet daarom de 
digitale veiligheid verbeteren, voordat het bijvoorbeeld systemen aan elkaar koppelt of nieuwe systemen in gebruik neemt. 
De gemeente en haar leveranciers zijn transparant over de toepassing van het gebruik van computers om mensen in te 
delen in groepen. D66 wil dat er altijd een optie voorhanden is, waarbij een mens kan ingrijpen: algoritmes zullen in 
Doetinchem nooit de besluitvorming bepalen. 
 
Digitale veiligheid 

Digitale veiligheid vereist volgens D66 een constante aandacht van onze gemeente. Hierbij moet de focus niet alleen op 
techniek gelegd worden, maar ook op de (digitale) weerbaarheid van ambtenaren en inwoners. 
 
Datagestuurd werken 

D66 vindt het belangrijk dat het beleid van de gemeente nauw aansluit bij beschikbare, 
actuele informatie. Daarom willen we dat de gemeente deze informatie actief verzamelt 
en ontsluit. 
 
Kunstmatige intelligentie 

Technologie is van grote invloed op ons dagelijks leven. Kunstmatige intelligentie 
ofwel Artificial Intelligence (AI) biedt kansen voor de Smart Industry in onze 
gemeente. Daarom wil D66 samen met bedrijven en kennisinstellingen werk maken 
van AI. 
 
Privacy 

D66 wil dat de gemeente transparant is over het gebruik van gegevens van inwoners. Er 
moet altijd een menselijke toets zijn bij beslissingen die ingrijpend zijn voor inwoners als 
deze gebaseerd zijn op gegevens op van inwoners. 
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Criminaliteit bestrijden 
Criminaliteit moet worden aangepakt. In eerste instantie is dat een taak van de politie, maar de gemeente heeft volgens D66 
ook een rol in de criminaliteitsbestrijding. Dat begint met goed samenwerken met alle betrokken partijen en vanuit de eigen 
taak zicht houden op zaken die verkeerd lijken te gaan. Een belangrijke taak van de gemeente is om ambtenaren te trainen 
om mogelijke signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen. D66 wil dat de gemeente hier prioriteit aan geeft. 
 
Ondermijning aanpakken 

Ondermijning is een veelkoppig monster, waarbij onderwereld en bovenwereld in elkaar overlopen. Om hier krachtig 
tegenop te treden is onder meer de Wet Bibob relevant. D66 vindt het belangrijk om ondermijning met alle betrokken 
partners integraal aan te pakken. 
 
Informatiepositie gemeente versterken 

D66 wil de gemeente toegankelijk maken met medewerkers die zich speciaal richten op meldingen van ondermijnende 
criminaliteit. Inwoners kunnen hier terecht als zij hiervan vermoedens hebben. Zo versterken we de informatiepositie die 
essentieel is om criminelen voor te zijn. 
 
 

Een effectiever drugsbeleid 
D66 wil dat drugscriminelen die een gevaar vormen voor de samenleving worden aangepakt. Ook wil D66 af van niet-
geteste, slechte xtc-pilletjes en drugsdumpingen in de natuur. Ook in onze gemeente is een toename aan drugscriminaliteit 
te zien. Daarom kiest D66 Doetinchem voor een andere koers op het gebied van drugsbeleid. 
 

Drugs legaliseren 

D66 wil drugsgebruik reguleren. Zo wordt niet alleen de onderwereld buitenspel gezet, 
maar is ook beter te controleren of een pil al dan niet vervuild is. 

 
Drugs laten testen op kwaliteit 

D66 wil dat inwoners van Doetinchem hun drugs (xtc) eenvoudig en dichtbij kunnen 
laten testen, ook tijdens evenementen. Preventie en goede voorlichting zijn hierbij 
essentieel. 
 
Drugscriminaliteit aanpakken 

Illegale productie of teelt van drugs moet wat D66 hard worden aangepakt. Dit vraagt 
van politie, OM en de gemeentelijke handhaving dat zij zich richten op de ‘top van de 

piramide’ en de meest meedogenloze criminelen opsporen en hard aanpakken. 
 

Coffeeshops 

D66 vindt het belangrijk dat er in Doetinchem tenminste twee coffeeshops zijn, waar gereguleerd softdrugs verkocht 
worden. Belangrijk daarbij is dat de overlast voor de directe omgeving tot een minimum wordt beperkt. 
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9. Goed bestuur: mensen maken de gemeente 
 
De afgelopen jaren heeft D66 samen met de andere partijen in raad en college gebouwd 
aan een stabiel en betrouwbaar bestuur van de gemeente. Doetinchem kent een open 
bestuurscultuur en een constructieve samenwerking binnen het college en in de 
gemeenteraad tussen oppositie en coalitie. We zijn er trots op en willen dit in de 
komende tijd behouden. Een goede bestuurscultuur verdient blijvende aandacht. 
Daarom wil D66 inzetten op transparantie, participatie en samenwerking. 
 
D66 is een vooruitstrevende, oplossingsgerichte en optimistische partij die gelooft 
en vertrouwt in de kracht van de bedrijven en inwoners van onze gemeente. Als 
het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. D66 wil 
Doetinchemmers meer inspraak en invloed geven. We willen dat de macht van de 
overheid controleerbaar is. Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze 
democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede 
ideeën hebben, dan moeten deze uitgevoerd kunnen worden.  
 
 

Met elkaar 
Democratie is veel meer dan stemmen tijdens verkiezingen. D66 staat voor een gemeente waar mensen kunnen 
meedenken, meedoen en meebeslissen. Voorwaarde voor een succesvolle democratie is immers het aantal inwoners dat 
actief meedoet en bijdraagt aan het proces. Doetinchem is van ons allemaal, daarom willen we dat beleid niet alleen 
gemaakt wordt voor, maar samen met de inwoners van onze gemeente. 
 
Vroeg betrokken bij besluitvorming 

D66 wil dat inwoners vroeg betrokken worden bij besluitvorming en dat bij participatieprocessen vooraf de spelregels 
duidelijk zijn. Dan is er meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van inwoners. 
 
In wijk en buurt 

D66 wil dat inwoners van een wijk of buurt maximale invloed hebben over het beheer en bestuur van hun wijk en buurt. In 
Gaanderen en Wehl zijn dorpsraden hierbij belangrijke partners. 
 

Meebeslissen van jongs af aan 

D66 wil dat we jongeren actief blijven betrekken bij zaken die hen aangaan. We willen dat 
de kinderraad en een jongerenraad een sterkere positie krijgt en dat kinderen leren hoe 

politieke besluitvorming verloopt. 
 
Kinderen stellen vragen in de gemeenteraad 

Om de verbinding tussen de kinderraad en de gemeenteraad te versterken willen we 
het Doetinchems Kindervragenhalfuur introduceren. We willen namelijk dat de stem 
van kinderen niet alleen gehoord wordt, maar dat er in de raadsvergadering ook echt 
gehoor aan wordt gegeven. 

 
Vertrouwen 

D66 wil dat de gemeente inwoners niet onnodig in de weg zit met regels, boetes en 
formaliteiten. Een gemeente die uitgaat van vertrouwen, krijgt ook het vertrouwen van 

inwoners. De menselijke maat staat daarbij centraal. 
 
Geen juridische procedures 

D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dit maakt de kans 
groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden. De gemeentelijke ombudsman is hierbij een zeer belangrijke 
speler. 
 
Adequate informatie 

De fysieke balie in het stadhuis en ondersteuning bij het invullen van formulieren moeten blijven bestaan. Alle communicatie 
van de gemeente moet duidelijk en begrijpelijk zijn. De website van de gemeente moet toegankelijk zijn voor mensen met 
een beperking. Informatie op de website moet beter vindbaar worden. 
 
Laagdrempelig contact 

D66 wil dat de gemeente ook toegankelijk is voor laaggeletterden en niet- of minder digivaardige inwoners. Brieven, digitale 
formulieren en gemeentelijke websites moeten hierop worden aangepast. 
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Samenwerking in de Achterhoek 
D66 kiest bewust voor de Achterhoek, want samen staan we sterker. Mensen zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden als 
het gaat om wonen, werken, studeren, sporten en ontspannen. Een sterke regio met een krachtige economie en een goede 
bereikbaarheid, een kwalitatief hoog voorzieningenniveau waar de inwoners prettig kunnen wonen, vraagt om nauwe 
samenwerking. Het bestuur moet efficiënt zijn en aansluiten bij de inwoners van de gehele regio. 
 
Gemeenten in de Achterhoek 

D66 vindt dat de 8RHK Ambassadeurs met Achterhoek Raad, Achterhoek Board en thematafels mogelijkheden bieden voor 
overheid, ondernemers en organisaties. D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van 

deze samenwerking. 
 

Resultaatgericht samenwerken 

D66 wil dat er in de Achterhoek meer resultaatgericht wordt samengewerkt. In de 
huidige samenwerking is de rol van de afzonderlijke gemeenteraden verkleind. 
D66 wil dat gemeenteraden actief bijdragen aan de visie en besluitvorming over 
de Achterhoek. 
 
Samenwerken en fuseren 

D66 wil een actieve ambtelijke samenwerking met buurgemeenten. Voor een 
krachtige, toekomstgerichte regio is het wenselijk nauwer samen te werken, zodat 

fuseren een logische volgende stap wordt. Dat begint wat ons betreft met concrete 
samenwerking op diverse beleidsterreinen. 

 
 

Open en transparant 
D66 vindt het belangrijk dat er een open en transparante cultuur is binnen de gemeente. Inwoners moeten kunnen zien waar 
de gemeente mee bezig is. Binnen de gemeenteraad moet er ruimte zijn voor discussie en debat, zonder dichtgetimmerde 
coalitieakkoorden. D66 ziet een belangrijke rol weggelegd voor lokale media om de politiek en het bestuur te volgen en 
daarover onafhankelijk verslag te doen. 
 
Een coalitieakkoord op hoofdlijnen 

D66 wil dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor dat er 
beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners. 
 
Sterke lokale journalistiek 

D66 ziet het belang in van kwalitatieve lokale journalistiek. Controle op de macht is essentieel in een democratie. Daarom 
pleiten wij voor een transparante gemeente met een open houding naar journalisten. Een gemeente die informatieverzoeken 
snel en inhoudelijk beantwoordt. 
 
Raad die controleert  

D66 vindt het belangrijk dat de gemeenteraad scherp is ten aanzien van kaderstelling en het controleren van het college. De 
controle op macht (macht en tegenmacht) verdient ook in onze gemeente aandacht en is belangrijk voor de kwaliteit van 
besluitvorming. 
 
Gemeenschappelijke regelingen en overheidsbv’s 

D66 wil dat in de bestaande gemeenschappelijke regelingen een duidelijke structuur wordt 
aangebracht, met een goede democratisch controleerbare organisatie. De gemeenteraad 
moet meer inzicht krijgen in besluitvorming en kunnen toezien op de dienstverlening 
door gemeenschappelijke regelingen en overheidsbv’s aan onze inwoners. 
 
Is uitvoering op afstand de beste keuze? 

Bij een gemeente die in de komende jaren zelf meer regie gaat nemen hoort ook het 
vraagstuk of het altijd verstandig is geweest om uitvoeringsorganisaties op afstand 
in te richten. D66 wil voor elk beleidsonderdeel kritisch bezien of het op afstand 
plaatsen de juiste keuze is. 
 
Open over prestaties 

D66 wil de meest essentiële prestaties van de gemeente zichtbaar maken. D66 wil 
inzetten op een live dashboard, waarmee voor inwoners door middel van infographics en 
facts & figures per thema prestaties worden gepresenteerd. 
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10.    Financiën: welvaart als doel, gezonde financiën als basis 
 
Goed bestuur betekent goed omgaan met financiën. De gemeente staat de komende 
jaren voor grote uitdagingen, maar dat betekent niet dat de rekening hiervoor zomaar 
bij de volgende generaties wordt neergelegd. Onze financiën moeten op orde 
blijven. Dit vraagt om investeringen en een toekomstgericht financieel beleid met 
voldoende waarborgen om risico’s op te kunnen vangen. 
 
De meeste inkomsten van de gemeente Doetinchem komen via het 
Gemeentefonds vanuit het Rijk. De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds 
meer taken gekregen, zoals de taken in het sociaal domein, de uitvoering van de 
wet inburgering en van de omgevingswet. Dit is gepaard gegaan met een korting 
op de daarvoor beschikbare budgetten, met als gevolg dat de ruimte om te blijven 
investeren in de voorzieningen in de gemeente krapper is geworden. Doetinchem 
krijgt te weinig geld voor alle extra taken. Dat zet de lokale democratie onder druk: er 
is onvoldoende geld om lokale voorzieningen te realiseren, die we in Doetinchem juist zo 
belangrijk vinden. 
 
D66 wil dat de gemeente een scherp begrotingsbeleid voert om te voorkomen dat investeringen in de gemeente stil komen 
te liggen. Voor de toekomst van de gemeente zullen we juist moeten investeren op het gebied van groei en verduurzaming. 
Dit vraagt om investeringen en een toekomstgericht financieel beleid. D66 wil geen verhoging van de gemeentelijke lasten, 
behalve een inflatiecorrectie. D66 vindt dat de nieuwe initiatieven, ook die in het kader van verduurzaming, betaald moeten 
worden uit de bestaande lasten. 
 

Transparante financiën 
D66 staat voor goede besteding van belastinggeld en een goede controle op de uitgaven door de gemeenteraad. De 
afgelopen jaren heeft de gemeente Doetinchem vanwege extra taken en te krappe middelen vanuit het Rijk financiële 
keuzes moeten maken. Ook in de komende tijd zijn er forse uitdagingen te verwachten. Daarom zet D66 in op een solide en 
transparant financieel beleid, waarbij inwoners meer worden betrokken. 
 
Meer bijdrage vanuit het Rijk 

D66 wil meer geld voor het Gemeentefonds en erkenning van Doetinchem als centrumgemeente. Wij willen werken aan het 
mobiliseren van een grotere financiële bijdrage vanuit het Rijk die recht doet aan de rol van Doetinchem voor haar omgeving 
en haar inwoners. 
 
Inzicht via de website 

D66 vindt het belangrijk dat Doetinchemmers kunnen zien waaraan collectieve middelen worden besteed. De gemeente 
moet dit helder inzichtelijk maken op haar website. 
 
Zeggenschap over prioriteiten 

D66 wil komen tot een burgerbegroting. Door inwoners al bij de kadernota te betrekken bij keuzes rond specifieke 
beleidsonderdelen, kunnen ondernemers en inwoners prioriteiten geven waar de gemeente het geld aan besteedt. 
 

Solide en transparant 

D66 wil dat het solide financiële beleid wordt voortgezet. De gemeente moet ieder jaar 
een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn niet meer 

wordt uitgegeven dan er binnen komt. De Doetinchemse democratie moet zelf 
besluiten kunnen blijven nemen, zonder verscherpt toezicht vanuit de provincie. Zo 
blijft de budgetbevoegdheid bij de gemeenteraad. 
 
Wettelijke taken uit daarvoor beschikbare bijdrage van het Rijk 

D66 wil de uitgaven voor wettelijke taken, zoals bijstandsuitkeringen, beschermd 
wonen of maatschappelijke opvang zoveel mogelijk vanuit de Rijksbijdrage betalen. 

De gemeente maakt inzichtelijk waar dat niet kan. Zo kan de gemeente Doetinchem 
de raad, inwoners en het Rijk duidelijk maken waarom Doetinchem onvoldoende 

middelen ontvangt. 
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Eerlijke verdeling van lasten 
D66 vindt dat de inwoner een lokaal belastingtarief mag verwachten dat past bij de voorzieningen die de gemeente 
Doetinchem biedt. Bij financiële tegenvallers moet in eerste instantie worden gekeken naar de oorzaken van de 
tegenvallers, mogelijkheden om efficiënter te werken en naar andere hervormingen en bezuinigingen. 
 
Eerlijke verdeling lasten huishoudens 

D66 wil dat lasten eerlijk verdeeld zijn. We willen daarom een meer evenredige verdeling van de woonlasten voor een 
eenpersoonshuishouden ten opzichte van die voor een meerpersoonshuishouden. 
 
Schoon gedrag loont 

D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting geldt daarom voor zover 
wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu. 
 
Geen onnodige stijging OZB 

D66 wil dat de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen stijgt met een inflatiecorrectie, tenzij de extra opbrengsten voor een 
verklaarbaar en specifiek doel worden gebruikt. 
 
Lastenverlaging voor startende ondernemers 

Startende ondernemers zijn van harte welkom in Doetinchem. Zij zorgen voor 
(sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor 
startende ondernemers. 
 
Subsidies die er toe doen 

Bij het verstrekken van subsidies vindt D66 het belangrijk dat er een 
maatschappelijke relevant doel is. Er moet een concreet resultaat worden 
behaald en wij verwachten een heldere verantwoording. Wij willen dat 
subsidiedoelen ‘SMART’ worden gesteld. 
 

 
 

 

  

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door actieve betrokkenheid van de leden 
van D66 Doetinchem. Er is veel aandacht aan besteed, maar het kan zijn dat er nog fouten 
in zitten. De afbeeldingen zijn zelf gemaakt of afkomstig van pixabay.com, waar deze als 
auteursrechtvrij aangemerkt stonden. Contact: info@d66doetinchem.nl. 
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