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Van de lijsttrekker

De koers van D66 Duiven is ook in de raadsperiode 
2018-2022 sociaal en liberaal. Sociaal waar het gaat 
om mensen, om hun woon- en werkomgeving en de 
zorg die ze soms nodig hebben. Liberaal waar het gaat 
om ondernemen in Duiven: bedrijven moeten ruimte 
krijgen, de circulaire economie verdient een stevige 
impuls en het midden- en kleinbedrijf MKB is en blijft 
de motor van de economie, ook lokaal.

We hebben als D66 Duiven ons sociale gezicht de 
afgelopen periode goed laten zien. Opkomen voor 
de meest kwetsbaren in de samenleving, niet met het 
traditionele vangnet maar met onze trampoline. Ruimte voor maatschappelijke organisaties 
in Duiven, Groessen en Loo, versterking van de sociale cohesie en betrokkenheid bij elkaar. 
En daar waar mensen écht zorg of ondersteuning nodig hebben moet dat er gewoon zijn. 
Kwalitatief hoogwaardig en voldoende in omvang.

We kunnen niet meer heen om de noodzaak te zorgen voor ons leefmilieu. Dat kan door een 
impuls te geven aan de circulaire economie en duurzaamheid. Want ook op lokaal niveau 
hebben we onze verantwoordelijkheid te nemen. Gemeente, bedrijfsleven en ook onze 
inwoners kunnen bijdragen aan een duurzaam Duiven. D66 Duiven wil daar de komende 
jaren vol op inzetten.

D66 Duiven wil ruimte voor de nodige democratische vernieuwing. We willen betrokkenheid 
van inwoners van Duiven, Groessen en Loo bij de lokale democratie stimuleren. Politici 
moeten soms inzien dat bepaalde zaken beter overgelaten kunnen worden aan inwoners. 
En zich dan beperken tot het stellen van globale kaders en randvoorwaarden. Vertrouwen in 
mensen moet leidend zijn, loslaten de regel.

Inwoners en bedrijfsleven zijn geen melkkoeien dus moet de gemeente goed omgaan met 
haar financiële middelen. Geen verspilling van gemeenschapsgeld, een slanke overheid op 
basis van zo min mogelijk regels. De overheid staat ten dienste van de samenleving en niet 
omgekeerd. Ook daar zijn we liberaal: het "huishoudboekje" moet op orde zijn en blijven.

Hans Egtberts
Lijsttrekker D66 Duiven
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Goed voor kwetsbare mensen
Niemand hoeft er alleen voor te staan

Mensen staan centraal
Ieder mens loopt de kans op enig moment in zijn of haar leven aan te lopen tegen 
grenzen. Door ziekte, ouderdom of het kwijtraken van een baan. D66 Duiven vindt dat 
de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om, samen met mensen en hun omgeving, 
wegen te vinden om weer zo goed mogelijk mee te doen in onze samenleving. Dat 
betekent maatwerk: wat voor de een werkt hoeft voor de ander nog geen oplossing te 
zijn. Maatwerk is alleen mogelijk als we mensen centraal stellen. Het denken in hokjes 
en schotten werkt dan niet. Niet het aanbod, maar de vraag staat centraal.

Inzetten op preventie
D66 Duiven wil zich inzetten voor preventie. Door daarin te investeren en dat aantrekkelijk 
te maken voor mensen kan veel ellende voorkomen worden. Maar we weten ook dat 
preventie niet alles kan voorkomen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente de 
toegang tot zorg en ondersteuning goed geregeld heeft. En daarbij goed kijkt naar 
wat er daadwerkelijk nodig is. Soms vraagt dat van de gemeente, maar ook van 
aanbieders van zorg en ondersteuning, flexibiliteit en nieuwe, creatieve oplossingen. 
Die aansluiten bij wat mensen echt nodig hebben om weer zo veel mogelijk op eigen 
benen te staan. En daar waar mensen voor langere tijd een steuntje in de rug nodig 
hebben moet dat er ook zijn.

Wat D66 Duiven wil
Een gemeente die kwetsbare mensen optimaal ondersteunt door maatwerk oplossingen 
te verzinnen, samen met de mensen waar het om gaat en hun sociale omgeving. De 
kwaliteit van het sociaal team om de behoefte scherp te krijgen is essentieel.
Blijven inzetten op preventie: of het nu gaat om financiële of gezondheidsproblemen, 
voorkomen is beter dan genezen. Het stimuleren van mensen om actief deel te nemen 
aan preventieve activiteiten moet hoog op de agenda komen.
Geen schotten meer als het gaat om kwetsbare mensen in onze samenleving. We 
willen inzetten op integrale ondersteuning, waarbij de vraag leidend is. Ook aanbieders 
van zorg en ondersteuning moeten hun schotten afbreken.
Wij zijn ervan overtuigd dat creativiteit en innovatie kan zorgen voor een betere 
aansluiting van het aanbod van zorg en ondersteuning op de daadwerkelijke vraag. 
Daarom moeten creativiteit en innovatie zo veel mogelijk gestimuleerd worden.
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Hoe willen we dat doen?
Kwetsbare mensen hebben maar zelden één probleem. Mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak ook financiële of 
gezondheidsproblemen. Chronisch zieken en gehandicapten, maar ook 
ouderen, verdienen het om zo lang en goed mogelijk deel te nemen aan 
onze samenleving. Een goed functionerend sociaal team kan integraal 
de zaken in kaart brengen die volwaardige deelname in de weg staan. 
En daar creatieve en innovatieve oplossingen voor bieden. Samen met 
de mensen die het betreft en hun sociale omgeving, zonder dat dit tot 
overbelasting van mantelzorgers zal leiden. 
Zo lang mogelijk zelfstandig wonen is geen doel op zich, het zorgt 
ervoor dat mensen veilig en vertrouwd ouder kunnen worden. Goede 
levensloopbestendige woningen zijn daarvoor een absolute noodzaak. 
Werk of zinvolle dagbesteding zijn belangrijk om de kwaliteit van leven 
zo hoog mogelijk te maken. Individueel maatwerk moet voorop staan, 
ook als daarvoor allerlei onnodige schotten moeten worden afgebroken.



Goed voor nu en later
Verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid en milieu

Zuinig op onze planeet
We moeten zuinig zijn op onze planeet. Dat is niet alleen een mondiale of nationale 
aangele-genheid, ook op lokaal niveau zullen we onze verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Natuur en milieu staan onder druk. Niet voor niets is in 2016 een akkoord 
gesloten met ambitieuze doelstellingen. Daar waar de gemeente Duiven en haar 
inwoners een bijdrage kunnen leve-ren aan duurzaamheid, een circulaire economie en 
zorgvuldig omgaan met ons milieu moe-ten we dat doen. Energiebesparing, opwekken 
van schone energie en afval zien als grondstof voor nieuwe producten, het zijn zaken 
waar iedereen een steentje aan bij moet dragen.

Innovatie en een circulaire economie
Innovatieve bedrijven die op een maatschappelijk verantwoorde manier bijdragen aan 
een circulaire economie moeten in de gemeente Duiven de ruimte krijgen. Maar D66 
Duiven wil ook inwoners stimuleren om een bijdrage te leveren aan een duurzame 
samenleving. Positieve prikkels zijn daarbij veel effectiever, zo is onze overtuiging. 
Afvalstoffenbeleid wordt grondstoffenbeleid, opwekken van schone energie moet voor 
iedereen mogelijk worden en ruimtelijke plannen moeten getoetst worden op hun 
ecologische gevolgen. Want wat we nu doen aan een beter milieu heeft een positief 
effect voor toekomstige generaties.

Wat D66 Duiven wil
Bedrijventerreinen, InnoFase voorop, nog aantrekkelijker maken voor innovatieve en 
duurzame ondernemingen die de circulaire economie voorop stellen.
Een nieuw "Grondstoffenbeleid", met positieve prikkels voor mensen om grondstoffen 
nog beter te scheiden. Daarbij zorgen dat CO2- en NOx-uitstoot zo minimaal mogelijk 
is door in te zetten op goede alternatieven voor o.a. gebruik van de auto.
Een gemeentelijk fonds, waar iedereen een gunstige subsidielening kan krijgen voor 
energiebesparende en -opwekkende initiatieven: niet alleen wooneigenaren maar ook 
huurders, niet alleen hoge maar alle inkomens.
Alle ruimtelijke plannen toetsen op ecologische gevolgen. Daar waar natuur en milieu 
schade lijden moet dit 100% gecompenseerd worden. Anderzijds wel mensen en 
organisaties prikkelen om plannen te maken die geen gevolgen hebben voor natuur 
en milieu.

5



Hoe willen we dat doen?
InnoFase is, voor wat betreft duurzaamheid en circulaire economie, op 
de goede weg. Dat moet volop worden doorgezet en, waar mogelijk, 
worden doorontwikkeld op onze andere industrieterreinen. Het huidige 
afvalbeleid zit nog vol met negatieve of zelfs perverse prikkels: al het 
afval is feitelijk grondstof en aanbieden moet op alle fronten positief 
geprikkeld worden, zeker als het gescheiden aangeboden wordt. Duiven, 
Groessen en Loo moeten goed ontsloten worden voor fietsers en er 
moet een dekkend netwerk zijn van openbaar vervoer. 
D66 Duiven wil € 1.000.000 van de NUON-gelden als "revolverend fonds" 
beschikbaar stellen voor subsidieleningen aan inwoners om hun huizen 
beter te isoleren en zelf energie op te wekken. Toegankelijk en gunstig 
voor iedereen. 
Op grond van de nieuwe Omgevingswet kan de gemeente Duiven 
ruimtelijke plannen straks toetsen op ecologische gevolgen en impact 
op natuur en milieu. Positieve prikkels moeten zorgen voor plannen met 
minimale ecologische gevolgen en een zo klein mogelijke impact op onze 
leefomgeving. Geen regels om de regels, maar om Duiven, Groessen en 
Loo fatsoenlijk na te laten aan toekomstige generaties.



Goed voor gezond financieel beleid
Met gemeenschapsgeld ga je zorgvuldig om

Geen speculatie met geld van de samenleving
Na een moeilijke periode lijkt de gemeente Duiven de zaken weer financieel op orde 
te hebben. Lijkt, want er zijn nog heel wat bedreigingen. Zo is gemeenschapsgeld in 
het verleden nogal eens gebruikt om te speculeren met grondaankoop. Als het dan 
economisch wat tegen zit dreigen verliezen en afboekingen, geld dat uiteindelijk door 
de inwoners van Duiven, Groessen en Loo is opgebracht. Het opkopen van Fase 2 
Vitaal Centrum Duiven is hiervan een voorbeeld: de gemeente Duiven, en daarmee haar 
inwoners, dreigt voor miljoenen verlies te lijden. Verkopen van gronden en gebouwen 
van de gemeente Duiven mag volgens D66 Duiven alleen als inwoners daar niet de 
dupe van worden. Maar op enig moment moet de gemeente Duiven af van dit soort 
investeringen: een gemeente is geen projectontwikkelaar.

Preventie, innovatie en ontschotting sociaal domein
Ook de betaalbaarheid van sociale voorzieningen binnen de gemeente Duiven komen 
onder druk, vooral doordat de landelijke overheid budgetten gaat afknijpen. Minder 
geld voor dezelfde taken, dat vereist creativiteit en innovatie. Maar de inwoners van 
Duiven, Groessen en Loo mogen daar niet de dupe van worden. D66 Duiven wil op die 
terreinen inzetten op preventie, innovatie en ontschotting om een sociale gemeente te 
blijven.

Wat D66 Duiven wil
Fase 2 Vitaal Centrum Duiven wordt pas verkocht als de investeringen die door de 
gemeente hierin gedaan zijn terugverdiend kunnen worden. Gronden die in het verleden 
zijn aangekocht moeten op zo kort mogelijke termijn worden afgestoten.
Afstoten van gronden - voor woningbouw of industrieterreinen - moet minimaal leiden 
tot een neutraal financieel resultaat, daarbij de inflatie meegenomen. De gemeente 
heeft andere sturingsinstrumenten om ruimtelijk en planologisch te sturen.
Preventie, innovatie en ontschotting kunnen de teruglopende budgetten van de 
Rijksoverheid compenseren, zodanig dat het niveau van zorg en welzijn, inclusief 
inkomensondersteuning voor hen die dat nodig hebben, niet onder druk komen te 
staan.
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Hoe willen we dat doen?
Een actief en doelgericht verkoopbeleid zijn voor D66 Duiven van groot 
belang. Het belangrijkste doel daarbij is zorgen dat zorgvuldig en goed 
met geld van de gemeenschap wordt omgegaan. 
Indien mogelijk moet de enorme OZB-verhoging van 2016 worden 
gecompenseerd. Dat kan alleen als de gemeente Duiven financieel 
haar zaken op orde heeft. Voldoende financiële reserve die niet in 
"strategische gronden" zit kan daarbij helpen. Maar ook: scherp blijven 
op wat de kerntaken van de gemeente zijn. En voordeel halen uit de 
ambtelijke samenwerking met Westervoort. 
D66 Duiven vindt de openbare ruimte en sociale veiligheid essentiële 
thema's om de komende tijd op in te zetten. Tegelijkertijd blijft 
de gemeente Duiven verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de 
Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze 
verantwoordelijkheden kunnen alleen goed worden vormgegeven 
als ingezet wordt op preventie, innovatie en ontschotting. Korting op 
budgetten moet niet worden afgewenteld op inwoners van Duiven, 
Groessen en Loo, maar vergen creativiteit, een zorgvuldig inkoopproces 
en stimulering van samenwerking tussen zorgaanbieders binnen de 
kaders van de wet. 
Duurzaam financieel beleid staat, kortom, hoog in het vaandel van D66 
Duiven.



Goed voor democratische vernieuwing
De samenleving als middelpunt

Mee met veranderingen in de samenleving
De samenleving verandert in hoog tempo… en de politiek verandert nauwelijks mee. 
Dat is een conclusie die vaak getrokken wordt en waar D66 Duiven het van harte 
mee eens is. Op het gebied van democratische vernieuwingen zijn er de laatste jaren 
wat voorzichtige experimenten geweest om inwoners van Duiven, Groessen en Loo 
wat meer invloed te geven, wat meer zelf te laten bepalen hoe zij hun woon-, werk- 
en leefomgeving graag willen inrichten. Tegelijkertijd vindt D66 Duiven dat zeker de 
gemeenteraad nog veel te terughoudend is om de teugels écht uit handen te geven. 
Natuurlijk, het "algemeen belang" is een taak van de raad, maar heel veel initiatieven 
uit de samenleving - inwoners van Duiven, Groessen en Loo, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven - zijn helemaal niet strijdig met dat algemeen belang.

Experimenten met democratie
D66 Duiven gelooft dat mensen, individueel of gezamenlijk, heel goed weten hoe zij 
hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Dat zij soms veel beter weten hoe dingen 
moeten worden aangepakt, waar wel en geen geld voor moet worden uitgetrokken. 
Democratische vernieuwing is niet alleen inwoners betrekken, het is ook inwoners 
zelf laten bepalen. En dan niet alleen op basis van simpele meerderheidsbeslissingen: 
beslissingen kunnen ook genomen worden met respect voor de mening van de 
minderheid. Maar democratische vernieuwing is spannend, voor iedereen. De 
gemeente moet loslaten, de samenleving vastpakken. En dat betekent vooral veel 
experimenteren. Want wat op plek A werkt hoeft nog niet op plek B te werken.

Wat D66 Duiven wil
Samen met inwoners van Duiven, Groessen en Loo wil D66 dat de gemeenteraad 
zelf volop gaat experimenteren met vormen van democratische vernieuwing. In eerste 
instantie vooral om er van te leren: wat werkt en wat werkt niet?
De gemeenteraad moet ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving en, daar 
waar mogelijk, er zelf ook in participeren. Beleid moet regelarm zijn en ruimte bieden 
om de samenleving weer te laten doen waar het om begonnen is: zorgen dat we op 
een fijne en goede manier met elkaar samen leven.
Betrokkenheid bij de eigen woon-, werk- en leefomgeving, eigen initiatieven en ruimte 
in de samenleving om te experimenteren: nieuwe vormen van directe democratie 
vergroten de betrokkenheid van inwoners bij hun wijken en dorpen. De gemeentelijke 
overheid moet durven loslaten en meer "op afstand" te gaan staan.
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Hoe willen we dat doen?
Eigenlijk kunnen we hier kort zijn. Democratische vernieuwing en 
betrokkenheid van de samenleving bij de eigen woon-, werk- en 
leefomgeving is alleen mogelijk als we met elkaar willen, durven en kunnen 
experimenteren. Daarbij bestaan geen fouten, alleen leerervaringen: 
soms gaat het goed en soms kunnen we nog beter ruimte bieden.
De gemeenteraad zal daarbij vooral moeten leren loslaten en 
vertrouwen op de eigen kracht, flexibiliteit, het innoverend vermogen 
en de creativiteit van de samenleving. Vertrouwen dat, als mensen zelf 
de regie krijgen over hun eigen omgeving, die regie ook goed wordt 
opgepakt en ingevuld. Zonder overbodige en betuttelende regeltjes. De 
overheid is er voor de samenleving, niet andersom. En dat zullen we met 
elkaar opnieuw moeten gaan ontdekken en uitvinden.



Goed voor economie en werk
Het bedrijfsleven als motorblok van de samenleving

Economische dynamiek en stimulansen
Bij alles wat we op economisch gebied willen stelt D66 Duiven de vraag welke 
effecten dat heeft op de leefomgeving van inwoners van Duiven, Groessen en Loo. 
Samenwerking en economische vooruitgang zijn sleutels naar een samenleving met 
meer harmonie en dynamiek. D66 Duiven is van mening dat het bedrijfsleven van groot 
belang is voor de samenleving en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen 
voor welvaart, een levendige gemeente en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers 
hebben een daadkrachtig lokaal bestuur nodig, dat groei stimuleert en onnodige 
belemmeringen wegneemt of voorkomt. D66 Duiven is erop gericht om een goede 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, lokaal en regionaal, te initiëren.

Ondernemers nodig voor werk
Voor de inwoners van de gemeente Duiven is het van belang dat de lokale economie 
en de ondernemers voldoende worden ondersteund en, indien mogelijk, worden 
gefaciliteerd om ook het maatschappelijke belang te dienen. Financiële middelen 
worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet. Voor de inwoners van Duiven is het van 
belang dat iedereen kan participeren in een gezonde economische en maatschappelijke 
omgeving. Hierbij gaan we ervan uit dat er een grote mate van zelfredzaamheid is bij 
ondernemers en de inwoners van Duiven. De gemeente treedt hierbij op als verbinder 
en, zo nodig als gids. Wij staan open voor iedereen en sluiten niemand uit.

Wat D66 Duiven wil
De Omgevingswet wordt tijdens de komende periode realiteit. Het is van belang om het 
lokale bedrijfsleven intensief te betrekken bij het formuleren van een omgevingsvisie 
en omgevingsplannen, waar ook het perspectief op wonen, detailhandel, horeca, 
agrarische sector en bedrijventerreinen deel van uit maken.
Innovatie is de kracht van elke onderneming. Ontsluiting van bedrijven én inwoners op 
het glasvezelnetwerk is dan ook een must: innovatie kan niet zonder snelle informatie. 
Door lokaal 5% van aanbestedingen in te zetten voor innovatie en verduurzaming 
kan de gemeente Duiven een voortrekker zijn en een voorbeeldfunctie vervullen. 
Deregulering is voor innovatie van essentieel belang.
Een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook het betrekken van 
kwetsbare doelgroepen, is essentieel om de werkgelegenheid en bedrijvigheid te 
versterken, te stimuleren en te innoveren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
betekent ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk weer 
"mee gaan doen".
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Hoe willen we dat doen?
Het is niet aan de gemeente Duiven om aan ondernemers en bedrijven 
te vertellen hoe zij innovatief en duurzaam kunnen gaan werken. Wel 
kan volgens D66 Duiven de gemeente een stimulerende, faciliterende 
en ondersteunende rol spelen. Zeker als het gaat om verantwoord 
aanbesteden, begeleiding van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en stimuleren van een goede aansluiting van onderwijs op 
de arbeidsmarkt kan de gemeente volgens D66 Duiven een belangrijke 
rol spelen. 
Het aansluiten van Duiven, Groessen en Loo, inclusief de buitengebieden, 
op glasvezel moet een gezamenlijke inspanning zijn van MKB Duiven, 
Lindus, land- en tuinbouworganisaties en de gemeente Duiven.



Goed voor verantwoorde mobiliteit
Snel thuis in een mooie gemeente

A12 en A15: kansen maar ook bedreigingen
We kunnen - en willen - niet om de realiteit heen: medio 2022 is de A15 aangesloten 
op de A12. Ook de A12 zou tegen die tijd beter moeten doorstromen. Daardoor zal 
hopelijk de mobiliteit van en naar Duiven verbeteren. Toch zullen deze infrastructurele 
werken ook een enorme impact hebben op Duiven, Groessen en Loo. Inwoners zullen 
te maken krijgen met verhoogde concentraties CO2 en NOx, om maar te zwijgen 
over geluid en een forse landschappelijke ingreep. Ook de flora en fauna in en om 
de gemeente Duiven kunnen de dupe worden van deze ontwikkelingen. Twee kanten 
van dezelfde medaille: de aanleg van de A15 en verbreding van de A12 ten behoeve 
van een betere mobiliteit en ontsluiting zijn enerzijds hard nodig, maar plegen ook een 
forse aanslag op natuur, milieu en leefomgeving.

Inpassing A15 - zorgen voor om- en aanwonenden
De infrastructurele werken en inpassing van de A15 zullen, als het aan D66 Duiven 
ligt, heel zorgvuldig plaats moeten vinden. Daar waar mogelijk moet hinder en overlast 
voor aan- en omwonenden minimaal zijn. Ontsluitingen en inpassing van andere 
wegennetwerken moeten een zo minimaal mogelijk effect hebben op natuur en milieu. 
Met het Tracébesluit A15 en het Esthetisch Programma van Eisen A15 heeft de 
gemeente Duiven de opdracht om, bij vergunningverlening en eigen infrastructurele 
werken, zo goed mogelijk te luisteren naar aan- en omwonenden, maar ook te zorgen 
dat natuur en milieu zo min mogelijk de dupe wordt van de plannen die uitgevoerd 
gaan worden. Duiven, Groessen en Loo moeten ook na 2022 nog mooie plaatsen zijn 
om te wonen en te leven.

Wat D66 Duiven wil
De grootschalige detailhandel in Duiven is afhankelijk van een goede infrastructuur. 
Indien in Duiven en Westervoort files ontstaan, doordat de lokale infrastructuur de 
druk niet aankan, heeft dat daarnaast ook gevolgen voor het MKB de kernen en de 
bedrijven op de industrieterreinen. Goede lokale ontsluiting is dus cruciaal.
Aan- en omwonenden die als gevolg van de doortrekking A15 hinder gaan ondervinden 
zo veel mogelijk tegemoet te komen door onder andere geluidswerende maatregelen, 
waarbij natuur, milieu en landschappelijke waarden optimaal gewaarborgd blijven.
Bij vergunningverleningen ten behoeve van de uitvoering van het Tracébesluit A15 
en aanpassingen van de lokale en regionale infrastructuur moeten natuur, milieu 
en landschappelijke waarden een centrale plaats krijgen in het afwegings- en 
beslissingskader. Goede milieueffectrapportages zijn daarvoor onontbeerlijk.
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Hoe gaan we dat doen?
Hoewel het Tracébesluit A15 en het Esthetisch Programma van Eisen 
A15 inmiddels als uitgangspunt moeten gelden heeft de gemeente 
Duiven een belangrijke rol in de vergunningverlening en aanpassing van 
de lokale en regionale infrastructuur. Enerzijds moeten de belangen van 
bedrijven - niet alleen op de bedrijventerreinen maar ook in de kernen 
- goed behartigd worden. Maar anderzijds zal steeds bezien moeten 
worden hoe beslissingen uitpakken voor aan- en omwonenden, natuur, 
milieu en landschappelijke waarden. 
Daar waar dat mogelijk is zullen laatstgenoemde belangen zwaar 
moeten wegen: de doortrekking van de A15 en lokale en regionale 
infrastructurele aanpassingen trekken al een zware wissel. Mobiliteit en 
bereikbaarheid zijn belangrijk, maar Duiven, Groessen en Loo moeten 
plekken zijn waar het fijn wonen en recreëren is.



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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Colofon
Dit verkiezingsprogramma is vastgesteld door D66 Duiven. Aangezien we willen 
zorgen voor een goed milieu is deze brochure slechts beperkt gedrukt beschikbaar. 
U kunt via onze website https://duiven.d66.nl de brochure in pdf-vorm downloaden.
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D66 Duiven is van de idealen, niet van de 

ideologie. Wij kiezen voor democratie op 

basis van vernieuwing. Feiten en solide 

argumenten zijn een betere basis voor 

de keuzes die gemaakt moeten worden 

dan onderbuikgevoelens.

De lokale samenleving staat voor D66 

Duiven voorop. Prettig wonen, werken, 

ontspannen en recreëren staan voor ons 

voorop. Stem daarom op 21 maart 2018 

op D66 Duiven. Maar hoe dan ook: laat 

uw stem niet verloren gaan!

duiven.d66.nl

@D66Duiven

/D66Duiven

D66Duiven


