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Voorwoord van de lijsttrekker 
 

Ons verkiezingsprogramma heeft als titel mee gekregen: “Goed wonen, Prachtig leven!”. 

Dit zijn voor ons de kernkwaliteiten van Hattem. Wij denken dat dit ook de voornaamste 

redenen zijn van de aantrekkelijkheid van Hattem voor haar inwoners. Hattem heeft een 

prachtige historische binnenstad en ligt in een fantastische bosrijke omgeving, die uitloopt in 

een waterrijk gebied met de uiterwaarden langs de IJssel. Daardoor is Hattem zeer 

aantrekkelijk voor haar bewoners en aantrekkelijk voor het toerisme in de binnenstad en het 

buitengebied. Hattemers wonen hier graag en waarderen de geboden faciliteiten. We vinden 

dat Hattem een aantrekkelijk gemeente is waar mensen graag willen komen wonen. D66 wil 

deze kernkwaliteiten koesteren, maar die zullen onderhoud behoeven om steeds 

aantrekkelijk te blijven. D66 wil dan ook de woningbouw bevorderen. De binnenstad willen 

we verder verfraaien en we willen prioriteit geven aan de invulling van een aantal open 

plekken in onze gemeente, zoals ‘t Veen, de Hof van Blom, het voormalige ijsbaanterrein en 

de locatie van de Noordgouw. Ook zal in de komende raadsperiode de vernieuwing van de 

basisscholen een belangrijk thema zijn. De invoering van de Omgevingswet geeft ons de 

mogelijkheid samen met de inwoners de leefomgeving optimaal in te richten. 

 

Het heeft de gemeente in de afgelopen raadsperiode veel inspanning gevergd om de nieuwe 

zorgtaken in te voeren. De invoering daarvan is goed gelukt. Zorg is nu één van de hoofdtaken 

geworden van de gemeente. Wel zal rekening moeten worden gehouden met de dalende 

budgetten die we op dit punt van het Rijk krijgen. Het is daarom een uitdaging om de 

dienstverlening te optimaliseren. Ouderen zullen steeds langer thuis blijven wonen. De 

verdeelsleutel tussen verpleeghuiszorg en de zorg aan huis zal kritisch blijven. Voor de jeugd 

is het belangrijk dat zij gelijke kansen krijgen. Jeugdzorg moet er voor zorgen hen te 

begrijpen en weer op weg te helpen. 

De gemeente moet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan hun toekomst te 

bouwen. 

 

D66 streeft er naar Hattem zelfstandig te houden. Wij willen zelf blijven beslissen op de 

onderwerpen die Hattem uniek maken. We willen samenwerken waar dat kan en effectief is. 

Een voorwaarde daarvoor is dat Hattem financieel gezond blijft. Samenleven met elkaar 

vraagt om meer dan alleen fysieke randvoorwaarden. Het rijke verenigingsleven in Hattem is 

daar een mooi voorbeeld van. Democratisering en communicatie zullen belangrijker worden. 

Nog meer dan in de vorige raadsperiode willen we samen met de inwoners van Hattem daar 

verder vorm aan geven.  

 

Erik Kort, 

Lijsttrekker D66 Hattem 
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1. Wonen en Ruimtelijke ordening 

Onze drijfveer 
Hattem is steeds een prachtige woongemeente met waarde voor de natuur. We hebben in 

Hattem veel voorzieningen en hebben met Zwolle de grote stad dichtbij. Aan de andere kant 

kunnen we ook genieten van de rust en ruimte van de Veluwe en IJssel. Deze kwaliteiten zijn 

niet vanzelfsprekend. D66 wil deze behouden waar het moet en versterken waar dat kan. In 

de toekomst worden gezinnen kleiner en zullen ouderen langer thuis blijven wonen. D66 wil 

meer ruimte bieden voor huisvesting, zodat Hattemers uit meerdere inkomensgroepen niet 

ongewild de stad moeten verlaten. Sterker, D66 heeft de ambitie om ook meer mensen de 

mogelijkheid te bieden van onze prachtige woonomgeving te genieten. We willen daarom dat 

Hattem verder groeit tot ruim 13.000 inwoners. Daarmee creëren we een grotere basis voor 

voorzieningen, winkels en horeca. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
D66 heeft in de afgelopen 4 jaar hard gewerkt om de kwaliteit van de binnenstad te 

verbeteren door bijvoorbeeld het opknappen van de Markt, de Kerktoren, de Dijkpoort, de 

omgeving van molen de Fortuin en de Vèrkentoren. Door de nieuwe terrasopstelling is de 

binnenstad nog aantrekkelijker geworden voor eigen bewoners en bezoekers. De wijk 

Assenrade is in 2016 en 2017 versneld gerealiseerd. D66 heeft in de afgelopen collegeperiode 

de eerste stappen gezet om de omvorming van ’t Veen naar een woonwijk mogelijk te maken, 

door bijvoorbeeld de verhuizing van het bedrijf Consmema naar het bedrijventerrein H2O. 

Onze voorstellen voor de komende jaren 
Na het afronden van Assenrade in 2018 wil D66 voortvarend verder met nieuwe woonlocaties, 

zoals ’t Veen, maar ook kleine inbreidingslocaties binnen Hattem, zoals onder andere: 

- Herontwikkeling van de Bleek. 

- Herontwikkeling omgeving de Marke en de Noordgouw. 

- Herontwikkeling van het voormalige ijsbaanterrein en de locatie van de Van 

Heemstraschool, geïntegreerd met de zorgzone de Hof van Blom. 

- Continuering van twee zorgzones in Hattem. 

 

Om woningbouw sneller en soepeler te kunnen realiseren voorzien we met de invoering van 

de Omgevingswet voor Hattem een aantal vereenvoudigingen: 

- Hattemers meer en actiever laten meedenken in nieuwe plannen. 

- Toepassen van meer globale bestemmingsplannen/omgevingsplannen om meer ruimte 

voor gewenste ontwikkelingen te kunnen realiseren. 

- Actief begeleiden in het integrale vergunningproces voor een snellere en soepele 

verstrekking van omgevingsvergunningen. 

- Overstappen van welstandstoezicht naar welstandadvies, met uitzondering van de 

monumentale binnenstad. 

 

Om de woonkwaliteit te behouden en te verbeteren gaat D66 actief verder met: 

- Participatie in de eigen woonomgeving voor het behoud en de versterking van het 

aantrekkelijke groene karakter van de wijken. 

- Realisatie van een derde supermarkt aan de Populierenlaan. 

- Vervanging van de riolering in de binnenstad en vervanging van de verlichting. 

- Overlast van de luchthaven Lelystad Airport zoveel mogelijk te beperken.  
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2. Verkeer: fiets en voetgangers gaan voor 

Onze drijfveer 
Verkeer draait voor D66 om met name de alle verkeersdeelnemers. Omdat de regionale 

verbindingen naar Zwolle, Heerde en Wezep prima in orde zijn ligt onze focus vooral op 

fietsen. Vanuit duurzaamheid en gezondheid hecht D66 grote waarde aan bewegen. Wij 

streven in Hattem naar een netwerk van goede fietspaden, waar je veilig en vlot alle delen 

van Hattem per fiets kunt bereiken en ook Zwolle vlot bereikbaar is. Ook te voet moet je je 

veilig van A naar B kunnen verplaatsen. Bij keuzes over de inrichting van wegen ligt voor D66 

de prioriteit bij voetgangers, fietsers en hulpdiensten, daarna bij openbaar vervoer en 

tenslotte bij de auto. De veiligheid staat daarbij steeds voorop.  

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
D66 heeft veel aandacht besteed aan een veilige inrichting van bijvoorbeeld de Markt, 

fietsoversteek Hessenweg/Rosenboomspoor en de Kampen, waarbij de prioriteit aan fietsers 

en voetgangers is gegeven en de verkeersveiligheid is verbeterd.  

Onze voorstellen voor de komende jaren 
Ten aanzien van de fietsers en voetgangers: 

- Aanpassen van oversteekplaatsen voor minder validen. 

- Stimuleren om de kinderen per fiets naar school te brengen en te halen. 

- Fietsverkeer makkelijker en veiliger maken en de fietspaden verbreden voor verschillende 

gebruikers (niet alleen de gewone stadsfiets, maar ook voor e-bike en wielrenners). 

- Auto te gast: Realiseren van een doorgaande fietsstraat vanaf Dorpsweg over Hollewand 

via Assenrade naar de Hanzeboog. 

- Verbeteren van de oversteek van de Apeldoornseweg ten behoeve van Marke en zwembad. 

In de begroting voor de woninguitbreiding in ’t Veen moet budget worden meegenomen 

voor een fietstunneltje om veilig naar de Apeldoornseweg te kunnen oversteken. 

- Realiseren van een goede voorziening voor fietsparkeren in de binnenstad. 

- Afwaarderen van de Hezenbergerweg tussen de Astraweg en de Konijnbergerweg tot 

fietspad om sluipverkeer te voorkomen. 

 

En verder zetten wij ons in de komende jaren in voor: 

- Het voortvarend uitvoeren van het vastgestelde gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. 

- Aanpassen van alle kruisingen van fietspad ‘Rosenboomspoor’ naar het voorbeeld van de 

kruising met de Hessenweg om zo optimale veiligheid voor de fietsers te creëren. 

- Het openbaar vervoer in stand houden. 

- Uitwerken van het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad, waarbij de Markt ingericht 

blijft voor gezamenlijk gebruik. We streven naar autoluw waar en wanneer het kan. 

- Meer deregulering en meer eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door zo min mogelijk 

verkeersborden te plaatsen. 

- Realisering van een aansluiting van het industrieterrein H2O op de A28. 

- De parkeersituatie bij de sportvelden aan de Konijnbergerweg evalueren en zonodig 

aanpassen. 

- D66 wil dat de stad voor iedereen goed bereikbaar blijft met speciale aandacht voor 

minder validen. Wij houden daarbij rekening met de inrichting van de openbare ruimte. 

- Wat betreft Lelystad Airport vinden we dat een zorgvuldige afweging moet worden 

gemaakt, rekening houdend met overlast van vliegverkeer in alle gevallen, ook als het 

luchtruim nog niet opnieuw is ingedeeld en vliegtuigen lager overvliegen. 
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3. Werken en ondernemen 

Onze drijfveer 
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen zonder hen aan hun lot over te laten. Voor ons 
zijn ondernemende mensen de basis voor een levendig Hattem. We willen daarom dat het 
voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat 
ondernemers er kunnen starten en groeien. Groei bij ondernemers betekent voor D66 ook dat 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen kunnen krijgen. Daarnaast is een 
gunstig ondernemersklimaat het begin van veel moois: aantrekkelijke en veilige 
winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, goede bereikbaarheid en een mooie 
en groene omgeving. Wat betreft D66 kan juist de gemeente de eerste stap zetten om 
ondernemers de ruimte te laten Hattem mooier te maken. 
Zoals gezegd willen we mensen niet aan hun lot over laten. Werk is erg belangrijk. Werk biedt 

mensen de kans zich te ontplooien, leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk. Voor 

mensen die structureel weinig kansen krijgen gaat D66 een stap verder, door hen te helpen 

om de baan te vinden die bij hen past. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
Het bedrijventerrein H2O heeft een nieuwe bestuursstructuur gekregen (governance). De 

verkoop van kavels binnen H2O is van de grond gekomen en er is in de afgelopen 4 jaar flink 

gebouwd. Daarmee is door inzet van D66 het bedrijventerrein weer in stabiel vaarwater 

gekomen. Daarnaast is er een detailhandelsvisie gemaakt met als vervolg een convenant met 

de ondernemers van Hattem. Delen van dit convenant zijn in de afgelopen 2 jaar uitgevoerd, 

andere delen worden concreet opgepakt. D66 heeft in de afgelopen 4 jaar veel energie 

gestoken in het verbinden van de gemeente met de ondernemers van Hattem, met name 

rondom de Markt.  

Onze voorstellen voor de komende jaren 
Voor de komende 4 jaar wil D66 zich inzetten om het ondernemen in Hattem makkelijker te 

maken: 

- Vereenvoudigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere lokale 

regelgeving door overbodige regels te schrappen en of over te stappen van een 

vergunningplicht naar een meldingsplicht. Voor D66 is het bijvoorbeeld van belang dat 

winkeliers en horecaondernemers de vrijheid krijgen zelf hun openingstijden te 

kiezen. 

- Verbeteren van de samenwerking met de andere gemeenten in de regio Zwolle, met 

name op het gebied van economische activiteit en innovatie. Ook willen we de 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt binnen de regio Zwolle verbeteren.  

- D66 wil leegstand in de binnenstad voorkomen en bestrijden door de openbare ruimte 

aantrekkelijk te houden; indien bij een pand langdurige leegstand dreigt, zal de 

gemeente actief een omzetting in bestemming van winkel naar bijvoorbeeld wonen 

faciliteren. Andersom wil D66 een omzetting naar een winkelbestemming niet 

goedkeuren op het moment er op andere plaatsen in de binnenstad nog panden met 

winkelbestemming leeg staan. 

- D66 wil zich inzetten om samen met de ondernemers na te denken hoe Hattem nog 

beter op de kaart kan worden gezet. 

- D66 wil dat de gemeente een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt 

ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant. Criteria bij 

aanbestedingen gaan uit van de belangen van gemeente en haar bewoners. 



 
7 

 

Om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te bieden, wil D66 

hen in Hattem extra aandacht blijven geven: 

- Naast de mensen in huidige Participatiewet zijn er ook Hattemers die nog in de oude 

sociale werkvoorziening werken. De gemeente Zwolle voert dit voor en namens 

Hattem uit. D66 neemt niet alleen verantwoordelijkheid voor de nieuwe instromers in 

de Participatiewet, maar ook voor de groep Hattemers die nog in de oude 

werkvoorziening werken. 

- D66 wil in Hattem "eigen opvang" voor beschutte werkplekken creëren. 

- D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (laten) realiseren. We gaan hierover 

eerst in gesprek met werkgevers. Als het nodig is, zetten we de gemeentelijke 

organisatie in om iedereen een eerlijke kans op werk te geven. Ook (oudere) mensen 

met een beroep waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans krijgen om een 

ander vak te leren.  

- D66 wil de inzet van de werkmakelaar voortzetten, om mensen met een uitkering zo 

snel mogelijk weer aan betaald werk te helpen. Goede samenwerking tussen en met 

het UWV, sociale werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven blijft belangrijk. 

- Om inwoners met een (aanstaande) bijstandsuitkering te helpen arbeidsritme op te 

bouwen wil D66 actief helpen met bijvoorbeeld proefplaatsingen, sollicitatiecursussen 

of een vergoeding voor het behalen van certificaten. 

- Jeugd- en ouderenwerkeloosheid verdienen speciale aandacht. D66 wil dat 

werkzoekenden zelf meer regie krijgen en nemen over hun eigen re-integratietraject. 

We stimuleren daarbij naar wederkerigheid van werkzoekenden door het leveren van 

een tegenprestatie, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk om zo tegelijkertijd relevante 

ervaring op doen en hun kans op werk te vergroten.  
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4. Veiligheid 

Onze drijfveer 
Veiligheid is een kernwaarde voor het welzijn van de Hattemer en kent vele aspecten. 

Inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Men moet zich ook veilig 

kunnen verplaatsen binnen de gemeente, op welke wijze men dat ook doet. Sociale veiligheid 

in wijken en op scholen is een voorwaarde voor het vrij kunnen handelen van onze inwoners. 

D66 wil dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken 

over hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier ook een taak voor de gemeente. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
Hattem is gelukkig een relatief veilige gemeente en hoort bij de 50 veiligste gemeenten van 

Nederland. Toch zijn er ook in Hattem problemen op het gebied van veiligheid. In de 

afgelopen vier jaar hebben we dat gemerkt door bijvoorbeeld woninginbraken. Mede daarom 

is de afgelopen vier jaar de buurtpreventie toegenomen in Hattem, hetgeen D66 steeds heeft 

ondersteund.   

Onze voorstellen voor de komende jaren 
In de periode 2018-2022 wil D66 Hattem een stap verder zetten: 

- Uitbreiding van de uren voor de bijzonder opsporingsambtenaar van Hattem om 

gericht extra te kunnen handhaven waar dat nodig is. 

- Voor D66 is preventie erg belangrijk. Mensen hebben daarin een eigen 

verantwoordelijkheid. Vanuit de gemeente wil D66 dat preventieadvies wordt 

geïntensiveerd op het gebied van inbraakpreventie en het opzetten een buurt-app om 

als buurt een oogje in het zeil te kunnen houden. 

- Ook digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Daarom wil D66 dat de gemeente 

actief adviseert op het voorkomen van digitale diefstal en identiteitsfraude. 

Onder jongeren komt online pesten helaas steeds vaker voor. Met voorlichting in groep 

7/8 van de basisscholen wil D66 preventief voorlichten om online pesten zo veel 

mogelijk te voorkomen.  

- D66 is zeer terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief 

fouilleren, zeker als maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. Dit soort 

maatregelen passen niet bij de schaal van Hattem en vormen een inbreuk op onze 

privacy. Indien toch noodzakelijk, dienen deze maatregelen altijd tijdelijk, 

doelgericht en proportioneel te zijn, met als uitgangspunt aselecte controles, om 

bijvoorbeeld etnisch profileren zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet de 

gemeenteraad worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.  
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5. Duurzaamheid en klimaat 

Onze drijfveer 
D66 streeft naar een duurzame toekomst voor Hattem, waar ook onze kinderen en 

kleinkinderen met hetzelfde plezier kunnen leven, wonen en werken. Het is daarvoor 

belangrijk dat wij ook in Hattem onze bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving. 

Hierbij sluit D66 Hattem aan bij het klimaatakkoord van Parijs en bij de zeer ambitieuze 

duurzaamheidsagenda: Het Gelders energie akkoord met een 10-punten plan. Dit is een 

uitvloeisel en afgeleide van het landelijk energie akkoord. D66 wil van Hattem een 

koplopergemeente maken op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld in het streven naar 

energieneutraal in 2035. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
In de afgelopen vier jaar is een stap gezet in verduurzaming van Hattem. In die periode is het 

rioolwater van het regenwater gescheiden in wijk de Kampen en de nieuwe delen van 

Assenrade. Met een subsidie op zonnepanelen heeft Hattem het mogelijk gemaakt om bij veel 

woningen zonnepanelen te laten plaatsen. Op de straatverlichting is door middel van de inzet 

van LED-verlichting behoorlijk bespaard op het energieverbruik. Ook is in Hattem samen met 

de ROVA omgekeerd inzamelen geïntroduceerd. Hierdoor is het restafval per inwoner gedaald 

van 119 kg naar 65 kg in 2016. Maar liefst 86% van het afval uit Hattem wordt nu gerecycled. 

Onze voorstellen voor de komende jaren 
- Actieve ondersteuning van lokale burgerinitiatieven, zoals de energiecoöperatie 

PoweredByHattem. 

- Vergroten van subsidie op zonnepanelen tot 25.000 euro per jaar. 

- Opnieuw starten van subsidie op isolatie van bestaande woningen. 

- Goede prestatieafspraken maken met woningcorporaties over verduurzaming van 

huurwoningen. 

- Promoten van gebruik van geothermie ofwel aardwarmte. 

- Vrijstelling van bouwleges bij een aanvraag voor energieneutrale woning. 

- Meer vrijheid in bestemmingsplannen/omgevingsplannen om woningen en bedrijven 

optimaal te situeren voor zonne-energie en zoninval in de winter. 

- D66 wil dat ook de gemeente zelf een bijdrage levert door zelf meer duurzame 

maatregelen te nemen voor de bestaande gemeentelijke bebouwing en bij inkoop van 

diensten en producten hier rekening mee te houden. 

- Wij vinden dat de gemeente Hattem vanwege zijn kleine oppervlakte, volle bebouwing 

en waardevolle open landschappen ongeschikt is voor plaatsing van windmolens. 

- Het bevorderen van groene aanplanting in de wijken en in de binnenstad. 
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6. Sport, verenigingen en vrijwilligerswerk 

Onze drijfveer 
In de ogen van D66 vormt het verenigingsleven een belangrijke basis van onze samenleving. 

Heel veel Hattemers zijn lid van één of meer verenigingen en leveren in grote getalen 

vrijwilligerswerk. Zowel bij de sportverenigingen, maar ook bij zorginstellingen en 

organisaties als het Rode Kruis. Wij vinden dat deze verenigingen moeten kunnen bouwen op 

de gemeente. Niet altijd met het ophouden van de hand, maar juist met ondersteuning bij 

goede ideeën. De gemeente heeft wat betreft D66 een ondersteunende functie in het 

sportaccommodatiebeleid. We zijn terughoudend op het structureel subsidiëren van 

sportvelden, gebouwen voor zowel vervanging, groot onderhoud, beheer en exploitatie. D66 

heeft niet alleen oog voor de in verenigingsverband uitgeoefende sporten, maar ook voor de 

sporters die individueel of in groepsverband in de openbare ruimte bewegen, zoals 

hardlopers, wielrenners, bootcampers etc. Ook voor hen moet de leefomgeving uitnodigen tot 

veilig en gezond bewegen. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 

Het Zwembad de Marke is nog steeds een grote kostenpost voor de gemeente. In de afgelopen 

4 jaar is het ons college gelukt om de financiële situatie bij de Marke te stabiliseren. Waar 

mogelijk heeft D66 de sportverenigingen geholpen hun accommodaties te verbeteren. 

Daarnaast is de afgelopen vier jaar het JOGG (stimuleringsprogramma Jongeren op Gezond 

Gewicht) zichtbaar geworden op de basisscholen. De buurtsportcoaches zijn intussen bekende 

Hattemers geworden bij de basisschoolleerlingen. Het JOGG heeft veel projecten opgepakt en 

doet dit met veel professionaliteit en passie. 

Onze voorstellen voor de komende jaren 
Sport en verenigingsleven 

- D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemerschap laten 

zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen -zoals kinderen met een beperking- aan te 

spreken om daadwerkelijk mee te doen met een vereniging van eigen keuze 

- Komende periode wil D66 extra aandacht voor het gebruik van de openbare ruimte 

voor sport en spel door bijvoorbeeld het ondersteunen van sportprofessionals om met 

activiteiten als bootcamps en looptrainingen inwoners te activeren om meer te gaan 

bewegen. Ook moeten speel- en sportplekken in de openbare ruimte veilig en schoon 

zijn en blijven. 

- D66 wil aandacht houden voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en 

ruiterpaden, juist ook gericht op het gebruik voor sport en spel.  

- Bij nieuw- en verbouw van (sport)verenigingsaccomodaties stimuleert D66 het samen 

gebruiken van accommodaties door meerdere doelgroepen. We promoten ook meer 

duurzame nieuw- en verbouw. 

- D66 is voorstander van het faciliteren van de georganiseerde sport. Goede vrijwilligers 

zijn voor deze verenigingen onmisbaar. D66 wil dat de gemeente de vrijwilligers blijft 

ondersteunen op gebied van kennis en training en hecht ook waarde aan initiatieven 

om nieuwe verenigingen op te zetten.  
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7. Zorg (Jeugd, WMO, minima, chronisch zieken) 

Onze drijfveer 
D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. D66 gaat uit van gelijke 

kansen in de samenleving op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch 

als sociaal. Dat betekent dat D66 in het sociale domein actief zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid van bewoners stimuleert. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. 

Waar dat niet lukt, staan we klaar om te helpen. D66 investeert vooral in preventie. We 

stimuleren en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging naar één 

gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen 

ondersteuningsplan, want mensen hebben vaak zelf goede ideeën over hoe hun ondersteuning 

en zorg ingericht kan worden. Vanuit de gemeente streeft D66 naar één aanspreekpunt. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
In de afgelopen collegeperiode is door het College en het ambtelijk apparaat een huzarenstuk 

geleverd met het vormgeven van 'de decentralisaties van zorg en welzijn van het Rijk'. De 

gemeente heeft er veel taken bij gekregen, die vroeger door het Rijk of de provincie werden 

uitgevoerd. Ruim de helft van de gemeentebegroting wordt nu besteed aan zorg. Het is in 

Hattem gelukt om de taken van Rijk en Provincie over te nemen zonder grote schrijnende 

situaties die elders in Nederland wel zichtbaar werden. D66 heeft bewerkstelligd dat de zorg 

binnen de gemeentelijke begroting een eigen plaats heeft gekregen. D66 heeft voor de 

chronisch zieken mooie extra regelingen in het leven kunnen roepen ter compensatie van het 

eigen risico en hebben wij bijgedragen aan het overeind houden van hulp in de huishouding. 

Onze voorstellen voor de komende jaren 
Zorg 

- Wij vinden het belangrijk om vooral te investeren in preventie, ‘van nazorg naar 

voorzorg’. 

- Voor D66 draait het niet om de aantallen en de activiteiten, het gaat om de 

daadwerkelijke effecten op de gezondheid. De gemeente moet, als belangrijkste 

opdrachtgever in het sociaal domein, sturen op kwaliteit en niet op kwantiteit.  

- Om efficiënter en effectiever zorg te kunnen verlenen wil D66 de verschillende 

zorgdomeinen beter integreren. 

- We willen meer bekendheid geven aan het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) als 

zorgloket om de toegang laagdrempelig te houden en met name kinderen daarmee 

kans te geven gezond en veilig op te groeien.  

- D66 is zeer behoedzaam met het omgaan met patiëntgegevens vanwege de privacy 

aspecten, die daar aan zijn verbonden. Individuele inzage en zeggenschap van de 

patiënt over zijn/haar zorgdossier moet gewaarborgd zijn. 

- D66 blijft zich inzetten voor ondersteuning van chronisch zieken, met onder andere 

huishoudelijke hulp. Ook al zal dat moeten leiden tot een inkomensafhankelijke 

voorziening.  

- We willen specifiek aandacht voor overgewicht bij jongeren. Samen met de GGD en de 

activiteiten van JOGG (jongeren op gezond gewicht) kan de gemeente deze 

problematiek aanpakken. 

- Mantelzorg is voor D66 een belangrijke pijler voor 'comfortabele' zorg dichtbij huis. 

D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en 

mantelzorgers structureel verbetert met ondersteuning en opleiding. 
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- Om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen, wil D66 dat hier in het gemeentelijk 

beleid meer rekening mee wordt gehouden. Bijvoorbeeld ten aanzien van thuiszorg, 

maar ook met keuzes in het woningmarktbeleid met meer woningvormen die langer en 

langer comfortabel thuis wonen mogelijk maken. Voorbeelden zijn seniorenwoningen 

en nul-trede woningen.  

- Problemen in de zorg zijn vaak van complexe aard en betreffen niet alleen juridische 

aspecten. D66 wil dat deze kwesties lokaal dicht bij huis worden opgelost. Ons 

voorstel is dat geschillen aan een lokale ombudsman worden voorgelegd. Hierbij mag 

het niet alleen gaan om de toepassing van de regel, maar vooral om empathie voor de 

situatie, zodat een daadwerkelijke goede oplossing geboden kan worden. 

Minima en schuldproblematiek 

- D66 wil zich inzetten voor een actief armoedebeleid. Daarbij vinden we het belangrijk 

oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld ook onder ZZP’ers. 

- D66 wil snelle en daadkrachtige hulp bij schuldproblematiek. Vanuit gêne melden 

mensen zichzelf niet snel met schulden. Goede voorlichting, ook via de media, is 

belangrijk. Signalering door huisartsen en zorginstanties, zoals het CJG, is essentieel 

en zal aandacht behoeven. De gemeente is een betrouwbare partner, die de 

problemen adequaat aanpakt. 

- D66 wil Stichting Welzijn Hattem met de dienstverlening van Op Ko€rs volop steunen 

om zo drempelloos mogelijk inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen met 

financiële adviezen en administratieve moeilijkheden.  

- Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht 

(bij multiproblematiek in samenhang met het gezinsplan). D66 wil dat de huidige 

mogelijkheden voor financiële ondersteuning van gezinnen om kinderen mee te laten 

doen met sport en cultuur breder bekend worden gemaakt en daadwerkelijk worden 

ingezet . 
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8. Onderwijs 

Onze drijfveer 
Onderwijs is voor D66 erg belangrijk. Wij staan voor gelijke kansen voor iedereen en daar 

hoort een onbelemmerde persoonlijke ontwikkeling bij. In het onderwijs kan ieder kind zich 

ontwikkelen en sociale vaardigheden leren, die hij of zij later kan gebruiken in het bereiken 

van zijn of haar toekomst. Aan de andere kant is onderwijs geen primaire taak van de 

gemeente, maar van de schoolbesturen. De gemeente schept met huisvesting en 

ondersteuning echter wel dé basis voor een prachtig en goed schoolklimaat. Voor D66 is bij de 

schoolhuisvesting belangrijk dat ook de stem van leerling en ouder wordt gehoord. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
Er is samen met de schoolbesturen een onderwijsvisie gemaakt, welke in de komende periode 

wordt uitgevoerd. Om ook 'De Politiek' in het onderwijs en de ontwikkeling van de Hattemse 

jeugd te brengen is mede op initiatief van D66 de Jongerenraad opgericht. De Jongerenraad is 

een klankbordgroep voor de Gemeenteraad en geeft de raadsleden gevraagd en ongevraagd 

advies. Ook is er een Kinderraad georganiseerd voor de basisscholen.  

Onze voorstellen voor de komende jaren 
Error! Hyperlink reference not valid. 

Voor D66 is het daarbij van belang, dat het schoolgebouw: 

- Gezond is voor leerling, leraar en andere gebruikers, met vooral een gezond 

binnenklimaat. 

- Veilig is op zowel het schoolplein als in de directe omgeving. 

- Duurzaam is in gebruikte materialen en energie, om daarmee ook als voorbeeld te 

dienen voor de leerlingen. 

- Een centrale rol moet spelen in de wijk, waarbij zo veel mogelijk medegebruik van het 

schoolgebouw wordt gestimuleerd. 

- Ruimte moet bieden aan de mogelijkheid voor integraal kind centrum (IKC) met 

mogelijkheden voor buitenschoolse opvang en peuteropvang. 

 

Daarnaast: 

- D66 wil binnen de gemeente jeugdzorg, leerplicht en passend onderwijs dichter bij 

elkaar brengen. Niet alleen voor de basisschoolleerlingen in Hattem, maar juist ook 

voor de leerlingen die in bijvoorbeeld Zwolle of Heerde naar voortgezet of 

beroepsonderwijs gaan. 

- D66 zet zich in voor veilige en snelle fietsroutes voor de leerlingen die in het 

voortgezet en beroepsonderwijs naar Heerde of Zwolle reizen. 

- D66 wil de zelfstandigheid van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs 

bevorderen. De ervaringen leert dat veel kinderen met eenvoudige hulpmiddelen wel 

in staat zijn zelfstandig te reizen i.p.v. gebruik te maken van leerlingen vervoer.  

- D66 wil het succes van de Jongerenraad continueren. Wij willen een jong raadslid 

gekoppeld houden aan de Jongerenraad als mentor en adviseur voor deze raad. 

- D66 wil een vervolg geven aan de Kinderraad om hen spelenderwijs kennis bij te 

brengen over politiek en besluitvorming in de eigen stad.  

- D66 wil aandacht voor onderwijs aan ouderen die een leerachterstand hebben 

opgelopen. Aanvullend taalonderwijs via Taalpunt is daar een voorbeeld van.  
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9. Kunst en cultuur 

Onze drijfveer 
D66 vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als individu, maar 

ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen in belangrijke mate het 

gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met 

elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te 

ondernemen of als toerist te bezoeken. Bibliotheken zijn tegenwoordig steeds meer culturele 

ontmoetingsplaatsen. De historische binnenstad en onze musea trekken mensen van ver aan. 

Jaarlijks zijn er tal van evenementen, die in de wijde omtrek bekend zijn. D66 vindt dat we 

deze bekendheid actief in moeten zetten als het «uithangbord» van de gemeente. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
Hattem heeft een prachtige historische binnenstad met mooie musea. De musea hebben een 

steeds grotere aantrekkingskracht op toeristen uit binnen- en buitenland. De binnenstad is 

aangepakt zodat het historisch karakter verder is benadrukt. De bibliotheek is verplaatst en 

vernieuwd, zodat deze een betere dienst kan verlenen aan de inwoners.  

Onze voorstellen voor de komende jaren 
- D66 wil de aandacht voor kunst en cultuur in Hattem verder versterken. Niet alleen 

voor de toeristen, maar juist ook voor de eigen inwoners. 

- Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. D66 vindt dat de beste 

plannen vanuit de mensen zelf komen. De gemeente Hattem moet daarom alle ruimte 

bieden aan culturele initiatieven en deze faciliteren. Dat kan door het cultureel 

klimaat verder te stimuleren, goede plannen te financieren en kunstenaars en 

instellingen te helpen om een breed netwerk op te bouwen. 

- Kunst en cultuur zijn vaak aan andere domeinen verbonden, zoals onderwijs of 

ouderenzorg. Het cultuurbeleid werkt hier aanvullend op: kunst en cultuur dragen 

namelijk bij aan de ontwikkeling van kinderen en het welzijn van ouderen. 

- Culturele instellingen moeten de kans krijgen hun mogelijkheden te verder te 

verkennen zonder dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor hun subsidie. D66 stelt 

daarbij als voorwaarde dat instellingen hun culturele doel altijd voorop blijven stellen 

en geen oneigenlijke concurrentie aangaan met andere ondernemers. 

- De musea in Hattem herbergen kunst die is verweven met Hattem. Ze zijn onderdeel 

van het cultureel erfgoed en leveren een belangrijk bijdrage aan de aantrekkelijkheid 

van Hattem. Ondersteuning door de gemeente is daarbij van levensbelang.  



 
16 

 

10. Toerisme en recreatie 

 Onze drijfveer 
Hattem heeft een prachtige historische binnenstad en ligt in een fantastische bosrijke 

omgeving, die uitloopt in een waterrijk gebied met de uiterwaarden langs de IJssel. 

Het decor is aanwezig. Om Hattem bekendheid te blijven geven is dynamiek in en duiding 

over Hattem nodig. De gemeente faciliteert en werkt samen met haar partners, zoals met 

name de ondernemersvereniging, "RondUit Hattem" met het Toeristisch Informatie Punt (TIP) 

en het Evenementenburo en de Bedrijvenkring. Het gaat daarbij voor D66 niet alleen om 

dagrecreatie. Ook de mogelijkheden voor overnachting kunnen worden versterkt. 

Kleinschalig, passend bij de sfeer en omvang van onze stad. Het motto is dat door een goede 

marketing het bezoek aan de stad en haar omgeving stimulerend werkt op het ondernemers-

klimaat, werkgelegenheid en daardoor het welzijn van de inwoner. Of zoals de wethouder het 

als hartekreet heeft geduid: "we zitten op goud in Hattem en dat moeten we verzilveren!" 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
In de begroting is ruimte gemaakt om de marketing van Hattem, ook als Hanzestad, te 

stimuleren met bijdragen voor regionale en landelijke organisaties als 'Visit Veluwe' en 

'Hanzesteden Marketing'. Daarnaast is de bijdrage aan 'Rond Uit Hattem' voor regiomarketing 

gecontinueerd en als structurele bijdrage geoormerkt. 

In samenspraak met de provincie Gelderland is in het Voerman Museum, de Hanzewinkel 

ondergebracht, waarmee het project Hanzesteden op de Veluwe tot uitvoering is gekomen. 

Op deze wijze wordt het Hanze verleden van onze stad nog eens goed onderstreept. 

De Markt heeft samen met het Kerkplein een metamorfose ondergaan, er staan weer bomen 

op het Kerkplein, het centrum van de stad is omgevormd tot een markante ontmoetingsplek 

met prachtige terrassen. De Vèrkentoren is gerenoveerd, met de hulp van de inwoners van de 

stad (Facebook actie) en Stichting Stadskern Hattem. De omgeving van de molen de Fortuin is 

opgeknapt en er is een molenhuis gebouwd. Daarnaast zijn de Kerktoren en de Dijkpoort 

gerestaureerd, zodat deze historische monumenten voor lange tijd behouden zijn. 

Het bezoek aan onze stad Hattem is, volgens tellingen van het Toeristisch Informatiepunt, 

flink toegenomen. Niet alleen door toeristen, ook door de Hattemer zelf.  

Onze voorstellen voor de komende jaren 
- D66 wil de marketing van de stad vanuit de gemeente met kracht blijven faciliteren. 

- Om de kracht van zowel gemeente als ondernemers te gebruiken wil D66 verder 

uitvoering geven aan het convenant tussen de Hattemse ondernemings vereniging 

(Havo) en de gemeente. 

- De gemeente moet zich blijven inzetten om de toeristische binnenstad verder te 

verfraaien met noodzakelijk onderhoud en duurzame verlichting. 

- D66 wil dat de gemeente zich terughoudend opstelt met regelgeving, zoals opgenomen 

in de APV, om ondernemers in staat te stellen optimaal hun bedrijf uit te kunnen 

oefenen. 

- D66 wil in gesprek blijven met de organisaties van musea, het toeristisch buro, 

winkeliers en recreatiebedrijven. Samen met gemeente moeten zij elkaar blijven 

stimuleren en volgen in nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen in het toerisme en 

de recreatie. 

- Kleinschalige initiatieven voor verblijfsrecreatie, zoals bed and breakfasts (B&B's) 

moeten de ruimte krijgen. 'Ja, mits…' in plaats van 'Nee, tenzij…' 

- Wij willen openbaar WiFi in de binnenstad mogelijk maken.  

https://maps.google.com/?q=Geldersedijk+14%0D+8051+ER+Hattem&entry=gmail&source=g
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11. Financiën 

Onze drijfveer 
D66 gaat behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met 

belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor hebben gewerkt. Wij 

vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over haar 

inkomsten en uitgaven en legt daar ook verantwoording over af. Lage lokale lasten zijn voor 

ons belangrijk, maar dat is niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een 

gemeentebegroting. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
Het belangrijkste wapenfeit van D66 is dat we in de afgelopen 4 jaar stabiliteit hebben 

kunnen brengen in de gemeentelijke financiën. Uit de periode van voor 2014 stammen een 

aantal extra hoge lasten, zoals: het bedrijventerrein H2O, het zwembad en het MFC de 

Marke. Ook heeft Hattem door Rijksbezuinigingen en eigen onhaalbaar gebleken bezuinigingen 

minder inkomsten dan voorzien. Desondanks is het ons gelukt Hattem financieel gezond te 

houden en is het interen op de reserves beperkt gebleven. Vanuit de controlerende rol van de 

gemeenteraad heeft de fractie van D66 zich de afgelopen 4 jaar duidelijk opgesteld voor 

verantwoord en transparant begroten.  

Onze voorstellen voor de komende jaren 
 

- Wij willen ieder jaar een robuuste begroting inleveren, waarbij er op lange termijn 

niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en de tekorten niet structureel 

worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. Wij willen voldoende geld achter 

de hand houden om tegenvallers te kunnen opvangen.  

- We willen een leesbare begroting en jaarverslag omdat wij vinden dat de gemeente 

open en transparant moet zijn over haar financiën. Dit begint bij de leesbaarheid van 

de stukken. De inwoners van Hattem moeten weten en snappen, hoeveel geld er 

binnenkomt en hoeveel eruit gaat en waar dat dan aan besteed wordt. 

- De gemeentelijke heffingen (leges en belastingen) moeten kostendekkend zijn. 

- D66 wil dat de precario belasting niet meer structureel in de begroting wordt 

opgenomen, maar zo snel mogelijk als incidentele bate wordt meegenomen. Deze 

belasting wordt namelijk, door het Rijk, binnen afzienbare tijd afgeschaft. 

- D66 wil subsidies niet structureel verstrekken, maar op basis van een incidenteel doel. 

Het effect van subsidies moet periodiek worden geëvalueerd op het bereikte effect. 

- Wij zoeken bij tekorten op de begroting in eerste instantie naar bezuinigingen of 

mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te voeren om zo een stijging van de 

lasten voor de burger zoveel mogelijk te voorkomen. 

- De totale lasten ontwikkeling voor de inwoners moet gelijke trend houden met de 

inkomensontwikkeling. 

- Bescherming van het sociaal domein door het oormerken van budgetten blijft 

geboden. Ondanks dat we niet weten welke zorg gevraagd wordt, mag de besteding 

aan zorg niet in gevaar komen.   
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12. Bestuur en zelfstandigheid 

Onze drijfveer 
Een onderscheidende drijfveer voor D66 is “vrijheid in verbondenheid”. We streven 

individuele persoonlijke vrijheid na, waarbij jij zelf kan bepalen hoe je je leven inricht. Deze 

verbondenheid vinden wij in een democratisch bestuurde gemeente, provincie en land. 

Individuele invloed en inspraak op het bestuur is daarom belangrijk. Voor Hattem betekent 

het dat D66 streeft naar een bestuur zo dicht mogelijk bij de individuele burger, die in staat 

moet zijn het bestuur te volgen en controleren. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
Dankzij de inzet van D66 is -in tegenstelling tot de vorige verkiezingen- de drang voor een 

fusie met andere gemeenten verdwenen. Ook is de druk vanuit de rijksoverheid op het 

samenvoegen tot grotere gemeenten verminderd. Niet alleen Hattem, maar ook onze 

buurgemeenten hebben in de afgelopen vier jaar een grote omslag gemaakt. Oldebroek zoekt 

samenwerking met Elburg en Nunspeet. Heerde zoekt de kant van Epe op. Hattem profileert 

zich als zelfstandige gemeente met een brugfunctie tussen Zwolle en Veluwe. 

Onze voorstellen voor de komende jaren 
In de komende jaren zal de zelfstandige positie van Hattem verder vorm gegeven moeten 

worden. Voor D66 gelden twee belangrijke uitgangspunten, nl. zelf beslissen over wat ons na 

aan het hart ligt en tevens (boven)regionaal samenwerken waar dat schaalvoordeel of 

specifieke kennis oplevert. 

 

Zelf beslissen 

Het karakter van Hattem wordt bepaald door een aantal kerneigenschappen, die voor D66 zo 

belangrijk zijn dat wij hier als gemeente altijd zelf over willen blijven beslissen.  

 

Het betreft dan: 

- Woningmarktbeleid D66 wil zelf beslissen over de groei en ontwikkeling van de 
stad. Waar en hoe gaan we bouwen en voor wie. 

- Inrichting binnenstad De binnenstad van Hattem is het gezicht van de stad. Hier 
willen wij zelf over blijven kunnen beslissen. Als het gaat om 
bouwen, maar ook als het gaat om het gebruik voor 
ondernemers, inwoners en toeristen. 

- Faciliteiten Keuzes over welke gemeenschappelijke faciliteiten door de 
Hattemers gebruikt kunnen worden is een keuze van onszelf.  

- Zorg Wij zijn trots op het relatief hoge zorgniveau in Hattem. Dit 
moeten wij behouden en in het geval van de Hof van Blom 
herstellen. We willen gebruik kunnen maken van de dynamiek 
van onze kleine gemeenschap.  

- Gemeentelijke lasten De kosten voor inwoners en ondernemers is een zaak van 
Hattem zelf. D66 vindt dat wij zelf moeten kunnen beslissen 
over inkomsten en uitgaven van de gemeente. 
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Samenwerken 

Het is een utopie te denken dat een kleine gemeente als Hattem helemaal alleen zijn zaken 

kan regelen. Dat geldt voor alle gemeenten, groot en klein. Waar het kan willen wij met onze 

buurgemeenten samenwerken. Bestaande samenwerkingsverbanden blijven daarbij in stand. 

We richten ons op Zwolle voor economie, werkgelegenheid en onderwijs. Voor zorg, jeugd, en 

veiligheid richten wij ons op de Noord-Veluwe. D66 vindt het belangrijk dat ieder 

samenwerkingsverband een duidelijk doel dient en permanent wordt geëvalueerd. 

 

Democratisch bestuur  

Wij vinden het belangrijk dat de burger nauw betrokken is bij het bestuur van onze stad. Ook 

moet het bestuur er ten dienste zijn van de burger. Hiervoor hebben wij de volgende 

voorstellen: 

- Wij willen experimenten voortzetten en uitbreiden om inwoners beter te betrekken 

bij de gemeente. D66 verwelkomt ideeën en initiatieven die invulling geven aan meer 

invloed van de inwoners. D66 wil dat inwoners zo vroeg mogelijk bij het 

besluitvormingsproces worden betrokken, goede inspraak krijgen. Die goede inspraak 

is pas goed mogelijk als er goede uitleg wordt gegeven over de voorgenomen plannen. 

Wat houden de plannen in en wat betekenen ze voor de individuele burger. Pas dan is 

er meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van de inwoners. 

Uiteraard kan dat pas als het onderwerp voldoende tastbaar is voor inwoners, zodat 

zij de urgentie en de gevolgen goed kunnen overzien.  

- Wij sluiten ons aan bij het initiatief uit het huidige Regeerakkoord om burgers meer 

invloed te geven bij selecteren van een burgemeester. Op het moment dat in Hattem 

een nieuwe benoeming of verlenging van de burgemeester plaats zal vinden, dan 

moeten de inwoners van Hattem hier invloed op uit kunnen oefenen. 

- D66 wil dat inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor 250 

handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in 

behandeling te nemen. We verwachten van inwoners dat zij in het voorstel aangeven 

welke maatregelen van de gemeente worden verwacht en hoe eventuele kosten 

worden gedekt. 

- D66 wil de gemeentelijke regeldruk verminderen. De APV wordt doorgelicht op 

verouderde en overbodige regels en dan zo spoedig mogelijk worden geschrapt. 

Daarnaast komt er voor iedere nieuwe regel in principe een einddatum. Alleen na een 

positieve evaluatie wordt de regel voortgezet. 

- D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder 

individuele juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het 

gesprek aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit. Dit maakt de kans groter dat 

er een bevredigende oplossing wordt gevonden en kan ook kosten besparen. Het 

inzetten van buurtbemiddelaars kan daarbij tot goede oplossingen leiden.  
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13. Communicatie en dienstverlening 

Onze drijfveer 
Openheid in het democratisch proces is de reden geweest om D66, nu meer dan 50 jaar 

geleden, op te richten. Doel is het verkleinen van de afstand tussen bestuur en burger. En nog 

steeds is het voor ons de reden om actief te zijn in de Nederlandse, maar juist ook in de 

lokale politiek. Wij streven naar een dualistische werkwijze, waarbij de Raad het College 

écht controleert. Ook als dat ongemakkelijk is. 

Wat hebben we bereikt in de afgelopen 4 jaar 
In de afgelopen 4 jaar heeft D66 in Hattem hard gewerkt aan meer openheid vanuit het 

gemeentebestuur en vanuit de ambtelijke organisatie. In 4 jaar hebben we met vallen en 

opstaan stappen vooruit gezet en is de openheid ten opzichte van de periode ervoor sterk 

verbeterd. De begroting is duidelijker geworden; er wordt door de gemeente meer 

geschreven in de lokale kranten, zoals de columns van Burgemeester en Wethouders. De 

vergaderstructuur is aangepast om interactie met de inwoners gemakkelijker te maken. 

Onze voorstellen voor de komende jaren 
4 jaar is niet genoeg om de openheid van bestuur, raad en ambtenaren structureel te 

veranderen. De eerste stappen zijn gezet, maar er is nog veel werk te doen. Onze voorstellen 

voor de komende jaren zijn: 

- “Het hele verhaal” 

In de communicatie draait het niet alleen om de uitkomst van een besluit. Minstens zo 

belangrijk is 'de weg ernaartoe'. D66 wil transparanter communiceren over afwegingen 

en belangen en over een tussentijdse stand van zaken. We willen het hele verhaal 

vertellen en niet alleen de uitkomst. Nog meer dan in de vorige periode ziet D66 de 

noodzaak om beleid en genomen en te nemen beslissingen in begrijpelijke taal aan de 

inwoners uit te leggen. 

- Persoonlijk betrokken 

De politiek gaat over Hattem, ons geliefde stadje aan de IJssel. Het gaat voor de 

politici en ambtenaren ook om onze eigen omgeving. Wij willen persoonlijk zijn in de 

communicatie. Bijvoorbeeld door vanuit de Raad en het College actief in persoonlijke 

columns te vertellen over wat er speelt.  

- Pro-actief over de raadsvergadering 

Op dit moment wordt de agenda van de Raad of Commissie alleen op de website 

geplaatst. D66 wil in Hattem actiever worden in het verstrekken van de agenda en de 

bijbehorende voorstellen, bijvoorbeeld per email. Wij willen de Gemeenteraad ook 

via Social Media, zoals facebook of instagram zichtbaar en benaderbaar maken. 

- Digitale dienstverlening 

We vinden het belangrijk dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de 

gemeente, door bijvoorbeeld gebruik te maken van kanalen die veel inwoners ook 

dagelijks gebruiken, zoals WhatsApp. Niet iedereen kan goed overweg met internet. 

Daarom blijft het fysieke loket in het Stadhuis bestaan. D66 wil dat informatie goed te 

vinden is op de website van de gemeente en dat inwoners digitaal en op het Stadhuis 

een afspraak kunnen maken. 

- Dienstverlenend in plaats van controlerend 

De gemeentelijke overheid vervult een verbindende rol. De manier waarop de regels 

worden toegepast dienen vanuit normen en waarden gevoed te worden, met begrip 

voor beider standpunten, waarin een empathische houding de basis is. 
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14. Sociaal liberale waarden 
In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete oplossingen. Oplossingen voor de vraagstukken 

van nu. De gemeenteraad gaat echter niet alleen over de vraagstukken van nu, maar  ook 

over de vraagstukken die nog komen. Daarom geeft D66 helder weer wat haar uitgangspunten 

zijn en wat haar visie is op de relevante thema’s. Want met deze uitgangspunten weet de 

kiezer hoe D66 toekomstige vraagstukken zal aanpakken. 

 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van 

ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 

Respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze 

democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Wij beschermen de grondrechten 

van onszelf en anderen. 

Vrijheid in verbondenheid 
Wij willen een wereld waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vormt al sinds onze 

oprichting de drijfveer achter het politieke denken en handelen van D66. Onze agenda start 

daarom met zelfbeschikking, de vrijheid van mensen om zich te kunnen ontplooien. Die 

vrijheid kan echter alleen leiden tot rechtvaardige uitkomsten wanneer er sprake is van 

gelijke kansen. Wij streven vanuit onze verbondenheid naar sociale rechtvaardigheid.  

Bij deze streefwaarden hoort ook een eigen perspectief op de overheid en op macht. In onze 

ogen hebben we een overheid nodig om vrijheid, kansengelijkheid en sociale rechtvaardigheid 

mogelijk te maken. Maar een overheid die een dergelijke verantwoordelijkheid op zich 

neemt, kan snel tot een instrument van onvrijheid worden. Daarom willen wij zichtbaar 

gecontroleerde macht. 

Individueel of gemeenschappelijk 
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij willen dat de overheid 

deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De 

sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit en 

dit faciliteert. Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar 

verbonden. Wij staan daar open voor en sluiten niemand uit. Daarbij handelen wij steeds 

pragmatisch, nuchter en op basis van feiten en onze uitgangspunten.  

Mensen zijn gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat 

voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk 

mensen. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

Duurzaamheid 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt 

voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen 

gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We 

willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van 

natuur en milieu beargumenteerd wordt. 

 


