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Voorwoord van de lijsttrekker Erwin Kwakkel 
 
Samen met jullie wil D66-Hattem bouwen aan onze toekomst en dat gaat niet vanzelf: dat is werken, 
dat is samenwerken, dat is samen bouwen. Voor veel mensen is Hattem een mooie stad om in te 
wonen, om in te leven en dat willen wij blijven ondersteunen. Daarvoor is veel nodig maar vooral meer 
woonruimte en daar zetten wij ons graag voor in. Het is voor D66-Hattem daarbij heel belangrijk dat 
de ruimtelijke kwaliteit “vertrouwd Hattems” blijft aanvoelen. Helaas vallen er ook veel mensen buiten 
de boot voor wie de huur, gas- en energieprijzen te hoog zijn. Alleen bouwen is niet voldoende om 
ook deze mensen aan een woning te helpen. Hiervoor is beleid nodig, zodat we de Hattemers veel 
kansen bieden en we gaan er voor zorgen dat we niemand laten vallen. 
 
Samen bouwen wij aan de toekomst. Niet alleen voor die van ons, voor de mensen van nu, maar ook 
voor de toekomstige generaties, voor onze kinderen en kleinkinderen. Hoe wij nu omgaan met het 
klimaat en het milieu is nog steeds onvoldoende. De generaties na ons gaan, als we niets veranderen, 
hier de rekening voor betalen. Samen met onze inwoners willen wij de schouders eronder zetten, om 
dit te voorkomen. Iedereen kan naar vermogen een stap zetten naar een duurzame toekomst. 
 
Wij leven in een tijd met veel polarisatie, tweedeling en een “ieder voor zich” mentaliteit. Niet alleen in 
de samenleving, maar ook in de landelijke politiek zien wij politieke partijen die dreigen met het 
berechten van politieke tegenstanders door middel van tribunalen. Dit is ongezond voor onze 
democratie en er is dus duidelijk werk aan de winkel voor de middenpartijen in ons land, zeker voor 
sociaal progressieve partijen. D66 is zo’n partij en zal zich blijven inzetten als verbinder en 
bruggenbouwer. Alleen samen kunnen we er wat moois van maken!  
 
Wij gebruiken daarvoor vijf uitgangspunten: 
 
1. Woonruimte voor iedereen, een gezonde groei van Hattem. 
2. Ruimtelijke kwaliteit, een goede en groene woonomgeving heeft prioriteit. 
3. Duurzaamheid en klimaat, een toekomstgerichte en goede gezonde stad. 
4. Goed onderwijs, het begin en een paspoort voor later.  
5. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen permanent bouwen aan de toekomst van 
Hattem. 

 
We nodigen jou als lezer uit om in gesprek te gaan over onze visie en vooral om samen met ons aan 
de slag te gaan, voor jezelf en voor Hattem. 
 
Erwin Kwakkel 
Lijsttrekker D66 Hattem 
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Wonen en Ruimtelijke kwaliteit: gezonde groei in een fijne omgeving 
 
D66 vindt dat iedereen die in Hattem wil wonen een geschikte en betaalbare woning in een prettige leefomgeving moet kunnen vinden. 
Op dit moment zijn er te weinig woningen die aan deze eis voldoen. Tegelijkertijd bestaat er druk vanuit de regio om een bijdrage te 
leveren aan het oplossen van de woningnood. We zoeken een balans tussen een verantwoorde groei en behoud van onze leefomgeving. 
Bijzondere aandacht willen we geven aan de huisvesting van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. We vinden het belangrijk 
dat er genoeg betaalbare woningen gebouwd worden voor starters en ouderen op de woningmarkt. Op dit moment is de vraag dusdanig 
dat er een groot tekort is aan huizen voor vrijwel alle doelgroepen. 
 
D66 vindt het van wezenlijk belang dat Hattem zelf kan bepalen waar welke woningen en van welke kwaliteit, grootte en prijs worden 
gebouwd. En D66 vindt het daarnaast zeer belangrijk dat Hattem zelf bepaalt wat de ruimtelijke kwaliteit is en wordt van haar 
woongebieden, de open ruimte, bos en natuurgebieden, kortom het gehele Hattemse grondgebied. Woningen moeten passen in en 
meerwaarde geven aan het karakterbehoud van een kleine stad, die niet onpersoonlijk is, maar wel voldoende vrijheid biedt. 
 

D66 kiest voor: 
 

• een gemeente die de regie op de lokale woningmarkt voert. 

• ruimtelijke kwaliteit die voorop staat met inpassing van woningen binnen het karakter van de bestaande omgeving.  

• inpassing met veel aandacht voor groen in de wijken en die bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit, de veiligheid en de 
gemeenschapszin. 

• zowel inbreiden, als ook uitbreiden, het liefst in combinatie. 

• inbreiding met beperkte dichtheid en beperkte bouwhoogte, aansluitend op de bestaande omgeving. 

• het verplaatsen van bedrijven om zo woningbouw daar mogelijk te maken. 

• het met prioriteit aanwijzen en opstellen van nieuwe gebiedsontwikkelingsplannen, zodat daar financiering voor kan worden 
verworven zowel door de regio, als door de provincie en het Rijk. 

• stimuleren van bebouwing in het buitengebied als op/nabij erven van boerderijen, door met name CPO (collectief particulier 
opdrachtgeverschap) en wooncoöperaties. Zo nodig met steun van woningcorporaties. 

• meer ruimte geven aan alternatieve woonvormen, zoals door woningsplitsing en door collectieve woonvormen. 

• zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen om ongewenste speculatie met woningen te voorkomen.  
particuliere huurwoningen kunnen hierop een uitzondering zijn als er huurprijsafspraken worden gemaakt. 

• invoeren van de 30% voorrangsnorm bij nieuwbouw van woningen voor de bestaande inwoners van Hattem. 

• stimuleren van meerdere ecologische buurtschappen in het buitengebied. 

• concrete afspraken met de woningcorporaties bij bouwplannen voor minimaal 30% sociale huur- of koopwoningen. 

• doorlopende aandacht voor het aantal beschikbare zorgwoningen en nul-trede woningen. 

• dat de bouwprogramma’s een gezonde verdeling hebben van woningen in alle segmenten (zowel huur als koop), 

die aansluit bij de behoefte en wensen van de inwoners. 

• er onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden om voorkeursrecht gemeenten in te voeren, ten einde speculatie te 
voorkomen. Zo nodig kan op beperkte schaal en in beperkte tijd actieve grondpolitiek daarbij nodig en wenselijk zijn. 

• dat participatie een belangrijk onderdeel bij ruimtelijke ordeningsprojecten en steeds zo hoog mogelijk op de 
participatieladder. 

• dat de inwoners en belanghebbenden (bv omwonenden) vanaf de start van een bouwproject meepraten over de mogelijke 
invulling ervan en over kansen en mogelijkheden. Dat heeft een grote prioriteit voor een goede ruimtelijke kwaliteit. 
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Mobiliteit en verkeer: Veilig en duurzaam verplaatsen 
 
Mobiliteit en verkeer is een thema dat hoog op de agenda staat. In Hattem worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd en 
ook ’t Veen wordt ontwikkeld tot nieuwe woonwijk. D66 vindt dat bij de start van alle nieuwe plannen er goed nagedacht moet worden 
over hoe je die wijk binnenkomt en verlaat. D66 kiest voor meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer en minder 
ruimte voor de auto. Dat is goed voor onze gezondheid, het milieu en de verkeersveiligheid. Wij willen autoluw waar het kan en 
veiligheid waar de auto moet. Openbaar vervoer heeft daarbij natuurlijk de voorkeur.  
 

D66 kiest voor: 
 

• bij nieuwe projecten een doordacht en toekomstbestendig ontsluitingsplan opnemen voor zowel het openbaar vervoer, fiets, 
autoverkeer als vrachtverkeer. 

• het vrachtverkeer in het centrum van Hattem moet de komende vijf jaar emissievrij zijn; vrachtverkeer dat het overige deel 
van Hattem binnengaat moet ook binnen de komende 5 jaar beperkt worden in lengte en gewicht van deze voertuigen 

• zo veel mogelijk de auto te gast is in woonwijken. Bij bestaande wijken willen we dat straten zonder trottoir als maximale 
snelheid 15 km per uur krijgen, op andere straten kan er 30 km per uur gereden worden.   

• stimuleren dat kinderen met de fiets naar school gaan. We willen dat schoolroutes veilig zijn en dat de omgeving van de school 
veilig is. We zijn voorstander van ‘kiss en ride’ zones bij scholen.  

• het snelfietspadnetwerk in de regio vergroten, zoals het nieuwe snelfietspad tussen Apeldoorn en Zwolle. 

• elke wijk bereikbaar via vrije, veilige en goed verlichte routes. 

• geen opening van Lelystad Airport, omdat het onwenselijk is met het oog op onder meer de klimaatdoelen, CO2 uitstoot en 
negatieve effecten op de natuur vanwege geluid, fijn- en stikstof. Mocht dit vliegveld onverhoopt toch open moeten, dan kan 
dat pas als er eerst een herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden, zodat er hoog gevlogen kan worden. 
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Klimaat en duurzaamheid: Een toekomstgerichte stad 
 
D66 vindt het klimaat van essentieel belang. Hoewel wij er op de kleine schaal van Hattem maar beperkt aan kunnen bijdragen, willen 
we wel dat elke Hattemer ervan doordrongen is dat wij zuinig met energie moeten omspringen en dat wij het belangrijk vinden dat 
iedereen zoveel mogelijk duurzaam leeft. D66 wil daarom onze gemeente gezonder, groener en duurzamer maken. We zijn blij dat 
hiervoor Europese richtlijnen zijn gekomen en houden ons hier aan. Duurzaam is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen. We 
ondersteunen het Gelders Energie Akkoord, maar energieneutraliteit zal binnen onze gemeentegrenzen niet mogelijk zijn en dat hoeft 
ook niet. Wel moeten we zien zover mogelijk te komen. Daarvoor hebben we iedereen nodig: inwoners, overheid en ondernemers. We 
vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht inkomen, op weg naar een schonere toekomst. D66 wil energie-armoede 
voorkomen door gerichte ondersteuning bij energiebesparing. 
 

D66 kiest voor: 
 

• een forse inzet op energiebesparing: “De schoonste energie is de energie die je niet verbruikt”. 

• particuliere huishoudens beter te helpen bij het duurzaam en meer energiezuinig maken van hun woningen. 

• inwoners te informeren over de mogelijkheden van energiebesparing en (collectieve) subsidieregelingen voor goede 
woningisolatie. 

• vrijstelling van bouwleges bij een aanvraag voor een energie neutrale woning. 

• maximale benutting van (bedrijfs-)daken, parkeerplaatsen en multifunctionele toepassingen voor zonne-energie. 

• verplichting van zonnepanelen bij nieuwbouw en 30% van de geschikte daken worden belegd. 

• actieve ondersteuning van lokale burgerinitiatieven, zoals PoweredByHatem. 

• waar dat mogelijk is zonnepanelen combineren met een groen dak. 

• benutting van taluds langs de wegen en overige ongebruikte ruimte. 

• zon op daken en daardoor zijn zonnevelden in de polder of in natura-2000 gebieden niet nodig. 

• het hanteren van de zonneladder. (dit is een schaal met prio 1 daken en zo verder aflopend naar natuur en landbouwgrond)  

• een actief beleid om meer laadpalen te creëren. 

• zeggenschap over en eigenaarschap van de energie transitie door bewoners en omwonenden. 

• een wijkgerichte aanpak alleen daar waar meerwaarde geboden kan worden. 

• goede en verplichtende prestatieafspraken over duurzaamheid maken met de woningcorporaties. 

• stimuleren van duurzaamheidsveranderingen bij verbouwingen en vervangingen. 

• een eerlijke verdeling van lusten en lasten om lokaal stappen te kunnen zetten. 

• om alle inwoners mee te kunnen laten doen met de transitie ongeacht financiële middelen door subsidie of de kosten van 
voorfinanciering te dragen. 

• onderzoek te doen naar eventuele alternatieve 
warmtebronnen en haalbare inzet daarvan. 

• mee doen met het Schone Lucht Akkoord. 

• verder vergroenen van de woonomgeving.  

• streven naar een regionaal circulair milieu 
brengstation voor Hattem en Wezep. 

• maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar in 
2025 door scheiden te stimuleren en bevorderen 
van bewustwording bij de inwoners. 

• verder scheiden van riool en hemelwater. 

• een duurzame gemeente bij inkoop en eigen 
gebouwen.  
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Sociaal domein: Zorg voor elkaar en kansen voor iedereen 
 
Ons uitgangspunt is dat iedereen eigenaarschap heeft over zijn of haar eigen leven. Deze vrijheid is nodig om jezelf te kunnen zijn en 
jezelf te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat er naar ieder mens wordt geluisterd, maar ook dat de juiste hulp wordt 
geboden op de momenten dat dit nodig is. Zorgen voor elkaar wordt weer mensenwerk, waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen, 
zonder naïef te zijn. Reductie van regelgeving en bureaucratie verdienen blijvende aandacht. 
 

 D66 kiest voor: 
 

• beginnende problemen vroeg te signaleren en aan te pakken door intensievere inzet. 

• een nauwe samenwerking tussen gemeente, huisartsen, onderwijs, zorgaanbieders, vrijwilligers en zorgverzekeraars.  
de gemeente is eindverantwoordelijk voor goede zorg en pakt hierin de regie. 

• snelle en makkelijke toegang tot zorg voor iedereen, ook voor jeugd en jongvolwassenen. 

• afbakening van de zorg in samenspraak met de regio. 

• transparante aanmeldingsprocedures voor zorgtrajecten, korte acceptabele wachttijden en snelle reacties op vragen. 

• sturen op kwaliteit en niet op kwantiteit. 

• vrije keuze tussen ZIN (zorg in natura) en PGB’s (persoonsgebonden budget). 

• strenge voorwaarden te stellen aan de privacy van patiëntgegevens. 

• dat inwoners baas kunnen zijn over hun eigen data en dat er geen onnodige data over hen verzameld wordt  
door de gemeente of haar belangrijkste samenwerkingspartners. 

• instellen van een lokale ombudsman voor geschillen en signalering van problemen. 

• aandacht voor overgewicht bij jongeren door inzet van het JOGG-team (jongeren op gezond gewicht). 

• dat het Nationale Preventieakkoord wordt gehanteerd als onderdeel van het gemeentelijke sportbeleid, bijvoorbeeld door  

• het stimuleren van een gezonde sportkantine en het aanbieden van bewegingsprogramma’s voor ouderen. 

• constante aandacht voor het niveau van minimabeleid en doelgroepen. 

• afschaffen van het abonnementstarief en weer overgaan op de inkomensafhankelijke bijdrage, waarbij vermogen in 
stenen/woning buitenbeschouwing wordt gelaten. 

• speciale aandacht en ondersteuning van chronisch zieken.  

• snelle en daadkrachtige hulp bij schuldproblematiek en inzet van vroegsignalering. 

• volop steun voor stichting Welzijn Hattem met de dienstverlening van Op Ko€rs. 

• het faciliteren om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. Denk aan thuiszorg en seniorenwoningen. 

• de zelfredzaamheid van vooral senioren vergroten door aandacht te blijven geven aan digitalisering. 

• mantelzorgers ondersteunen door hen meer aandacht en steun te geven. D66 vindt het belangrijk dat er genoeg mogelijkheden 
zijn om de mantelzorg te verlichten: bijvoorbeeld door onder meer logeerzorg, oppas, maaltijdverstrekkingen en respijtzorg. 

• dat alle openbare gebouwen en winkels toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 
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Sociaal domein: Iedereen doet mee 
 
We willen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Ongeacht iemands omstandigheden. Door te leren en studeren, 
vrijwilligerswerk te doen of met betaald werk. Een baan is een manier om geld te verdienen, maar geeft ook kans om te groeien, een 
waardevolle bijdrage te leveren en sociale contacten te leggen. Om re-integratie te laten slagen is passende begeleiding nodig, moet er 
aandacht zijn voor vaardigheden voor de dag van morgen. Mensen moeten zelf invloed hebben op het re-integratietraject.  
In een steeds veranderende wereld is het van belang dat onderwijs en werk op elkaar aansluiten, nu en in de toekomst. Die aansluiting 
verdient extra aandacht en moet in regioverband worden opgepakt. Tot slot is D66 sterk voorstander van een leven lang leren, dan zijn 
we wendbaar en kunnen we als regio gezond en vitaal blijven. 
 

D66 kiest voor: 
 

• voor iedereen met een uitkering een passende begeleiding en een participatieplan. 

• ruimte voor proefprojecten om tijdelijk bij te verdienen of extra ondersteuning bij mensen met een uitkering. 

• verantwoordelijkheid nemen voor nieuwe instromers, maar ook voor degenen die nog in de  werkvoorziening werken. 

• eigen opvang voor beschutte werkplekken in de gemeente. 

• continuering van de inzet van de werkmakelaar om mensen zo snel mogelijk weer naar betaald werk te helpen. 

• stimulering van de eigen regie bij werkloosheid en benutten van mogelijkheden van wederkerigheid.  

• in contact blijven met mensen die schuldhulpverlening hebben ontvangen om terugval te voorkomen. 

• dat de gemeente niet (on)bewust discrimineert en zich inzet om discriminatie te voorkomen. 

• scholing en opleiding aanbieden als onderdeel van het re-integratie of participatieplan. 

• in regionaal verband (regio Zwolle) stimuleren dat werkgevers en werknemers aandacht blijven geven aan om- en bijscholing 
van personeel met het oog op de toekomst. 

• dat de gemeente bedrijven stimuleert om stages aan te bieden voor jongeren die in onze regio wonen. 

• advies en voorlichting voor mensen die overwegen zelfstandig ondernemer te worden. 

• laaggeletterdheid terugdringen en werkgevers stimuleren om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en aan te pakken. 

• het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving bijvoorbeeld via de bibliotheken. 

• dat sociaal zwakkeren en anderstaligen geholpen worden bij het gebruik maken van regelingen die voor hen van belang zijn. 

• dat anderstaligen vanaf de eerste dag in onze gemeente digitaal en analoog taalcursussen aangeboden krijgen.  

• goede huisvesting en woon- en leefbegeleiding voor arbeidsmigranten en statushouders. 

• goede en adequate kinderopvang, zodat ouders na de geboorte van een kind weer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. 
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Natuur en landschap: Wonen in een groene stad 
 
De ligging van Hattem tussen de Veluwe en de IJssel geeft een bijzonder karakter aan landschap en natuur. D66 koestert niet alleen het 
polderlandschap, de uiterwaarden, de enken en de kampen en de natuur maar vooral het groen. Wij zijn voor het verder vergroenen van 
Hattem, niet alleen als doel op zich maar ook om het wonen aangenamer en duurzamer te maken. Bomen geven schaduw en zorgen voor 
verdamping hierdoor zorgen zij voor een aangenamer klimaat. Groen zorgt er voor dat regenwater wordt opgevangen en in tijden van 
droogte zorgt de verdamping voor verkoeling. Willen we Hattem leefbaar houden dan moeten we inzetten op een groene stad. 
 

D66 kiest voor: 
 

• het planten van bomen, struiken en heggen op eigen terrein en in eigen tuin aanmoedigen. 

• het stimuleren van het verwijderen of verminderen van bestrating en terrassen. 

• het stimuleren van het aanleggen van een groen of groenblauw dak. 

• dat bomen worden beschermd in een aangescherpt bomenbeleidsplan.  
(half)hoogstamboomgaarden alleen laten kappen als er compensatie bestaat in de gemeente. 

• het stimuleren en vergroten van de wateropvang capaciteit door het plaatsen van infiltratiekratten, regentonnen of 
infiltratievelden. Hattem zal bewoners een gratis regenton aanbieden. 

• in nieuwbouwwijken wadi’s een plaats geven, niet alleen om voorbereid te zijn op klimaatverandering, maar ook om binnen de 

wijk oeverbegroeiing te ontwikkelen die past bij het gebied, bijvoorbeeld door harde oevers vervangen door zachte. 

• bloemrijke akkerranden stimuleren en een natuurvriendelijk maaibeleid.  

• dat scholen, organisaties en ondernemingen meer gebruik maken van streekproducten door promotie en eigen inkoopbeleid. 

• bescherming van Gelders Natuur Netwerk en Natura 2000 gebieden.   
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Onderwijs: Goed onderwijs is het begin 
 
Goed onderwijs zorgt voor persoonlijke groei en ontplooiing. Door onderwijs vergroot je niet alleen je kennis en ontwikkel je taal-, 
reken- of vakvaardigheden, het onderwijs bereid je ook voor op een leven in een samenleving waarin er oog is voor de ander en waar 
mensen in staat zijn zelf goede keuzes te maken. In een wereld die steeds sneller verandert is goed onderwijs nodig om mensen 
wendbaar en weerbaar te maken en te houden. Goed onderwijs is daarmee niet alleen in het belang van het individu, maar in het belang 
van ons allemaal. Afkomst of religie, of de rijkdom, positie of opleiding van de ouders mogen niet bepalend zijn. Toegankelijkheid van 
goed onderwijs voor iedereen is een zaak van rechtvaardigheid. Talent en inzet zijn de enige factoren die het succes van het individu 
horen te bepalen.  
 
Inmiddels heeft Hattem een vergevorderd initiatief voor een of meerdere Integrale Kindcentra in het primaire onderwijs, een plek waar 
je kunt leren, spelen, eten et cetera. Daar zijn wij een groot voorstander van. Waar wij ook voorstander van zijn is het duurzaam 
gebruiken van de integrale kindcentra. Wij maken ons sterk voor de mogelijke samenwerking en/of verbinding tussen scholen en 
verenigingen. Zo kunnen gebouwen breder worden ingezet voor sport-, muziek-, of maatschappelijke activiteiten. 
 

D66 kiest voor: 
 

• samenwerkingsverbanden tussen scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, sport- en cultuurverenigingen en 

welzijnsinstellingen intensiveren om zo de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.   
Waarbij een IKC meer is dan alleen een gebouw, maar dat er ook een gedeelde visie is op samen leren. 

• dat alle kinderen blijvend toegang krijgen en houden tot buitenschoolse activiteiten als sport, muziek, natuur, cultuur. 
• dat initiatieven op het gebied van natuur, cultuur en sport aangeboden worden aan èn de kinderopvang en peuterspeelzalen 
• dat ook kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen mee kunnen doen met schoolactiviteiten waarvoor een 

aanvullende bijdrage van ouders nodig is. 
• dat de ‘Bibliotheek op School’ ook beschikbaar is voor kinderen op de kinderopvangcentra of de peuterspeelzaal.  
• bezoek aan bibliotheken aanmoedigen door een intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de bibliotheek. 
• een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor medewerkers en vrijwilligers op scholen en sportverenigingen als er zorgen zijn 

om een kind of jongere.  
• beweegplekken zoals speeltuinen en trapveldjes voor alle leeftijden en doelgroepen. 
• meer inzetten op speelplekken voor alle leeftijden en doelgroepen, met nadruk op oudere kinderen. Voor iedereen een groene 

speeltuin, inspirerend, uitnodigend. 
• er zowel voor scholen als voor kinderopvang voldoende binnen- en buitenruimte beschikbaar moet blijven. 
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Werk, inkomen en ondernemerschap: Werken in de stad 
 
D66 vindt het belangrijk dat Hattem een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers is. Werkgelegenheid, een goed 
ondernemersklimaat en een gezonde recreatieve sector zijn daarom belangrijk. We willen innovatief en toekomstgericht zijn, met 
aandacht voor een circulaire economie, slimme duurzame technologie en de energietransitie. Met respect voor de natuur en behoud van 
lokale cultuur. 
 

D66 kiest voor: 
 

• het actualiseren van de visie op ondernemen en bedrijven, zodat een toekomst bestendig ondernemersklimaat behouden blijft.  

• het voorkomen van winkelleegstand in het centrum. 

• het blijven ondersteunen en faciliteren van ondernemersverenigingen. 

• het ontsluiten, concentreren en faciliteren van het fietsparkeren in het centrum.  

• een concentratie van winkels en ondernemingen in het centrum zodat een kernwinkelgebied ontstaat in de Kruisstraat, 
Kerkplein en Kerkstraat en deze autovrij maken.  

• streven naar een betere economische positie en een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers.  
daarbij leggen we de focus op duurzaamheid,  health, innovatie en logistiek. 

• kennisnetwerken tussen MKB, lokale kenniscentra en overheid versterken en verbreden. 

• H2O en de Netelhorst als de bedrijventerreinen van Hattem. 

• aandacht voor mobiliteit en verkeersveiligheid rondom bedrijventerreinen. 

• het gebruik van producten uit de regio te stimuleren.  
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Cultuur, Musea en de Binnenstad: Onze historische Hanzestad 
 
Hattem is uniek door zijn eigen cultuur. Onze monumenten, festivals en musea verbinden ons met elkaar. Daarnaast zijn verenigingen 
de smeerolie van een gemeente: mensen ontmoeten elkaar en sport betekent naast verbinding en een sterk gemeenschapsgevoel een 
gezonde toekomst. Bij recreatie ontmoeten cultuur en sport elkaar: we bewegen op paden en lanen die de Veluwe en het 
rivierenlandschap ons te bieden hebben. Tegelijkertijd nemen we de culturele waarden van de NO Veluwe en de IJsselvallei in ons op. 
In Hattem kun je goed recreëren en ontspannen. Deze mogelijkheden moeten blijven bestaan. Sterker, deze moeten worden versterkt en 
uitgebreid, zodat we deze met elkaar kunnen blijven delen. 
 

D66 kiest voor: 
 

• met trots actief het cultureel en landschappelijk erfgoed in onze gemeente onderhouden en uitdragen. Daarbij kan een 
prominente rol worden vervuld door de Hattemse Historische en Culturele Kringen. 

• ons cultureel erfgoed en onze cultuur meegeven aan onze schoolkinderen.  
dit kan door programma’s aan te bieden op de scholen, via de 
bibliotheek en andere initiatieven. 

• vrijwilligers stimuleren en ondersteunen die zich inspannen 
voor het behoud en ontwikkeling van ons erfgoed, natuur en 
cultuur. 

• culturele instellingen, stichtingen en ondernemers 
ondersteunen en aanmoedigen om hun activiteiten  verder te 
ontplooien. 

• ontwikkeling van een cultureel platform in Hattem. 

• subsidiering en stimulering van Visit Hattem / TIP.  

• investeren in de ontwikkeling van dagrecreatie, fiets- en 
wandelroutes, maar ook in het Kleine Veer over de IJssel. 
Hattem wordt zo een nog aantrekkelijkere fietsregio met 
bovendien goed onderhouden wandel- en fietspaden.  

• verdere versterking van de unieke ligging van Hattem op het 
uiterste puntje van de Veluwe en de verbinding naar de 
IJsselvallei en IJssel als de plek in de regio waar landschap, 
cultuur en natuur op een unieke wijze samenkomen. 

• de historische binnenstad met de Andreas kerk, het historische 
stadhuis, de Markt, de drie musea en alle historische 
monumenten verder ontwikkelen als trekker voor duurzaam 
dagtoerisme in Hattem en in onze regio. 

• een openbare ruimte ontwikkelen die jong en oud uitnodigt om 
te bewegen.  
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Sport en verenigingen: Samen gezond ontspannen 
 
D66 Hattem vindt dat iedereen deel moet kunnen nemen aan het sport- en verenigingsleven.  Dit is belangrijk voor lichaam en geest.  
Hattem kent een actief en divers verenigingsleven. Voor alle leeftijden zijn er verenigingen of sporten waar men aan deel kan nemen. 
Een gezonde levensstijl is niet voor iedereen makkelijk, zeker bij financieel slecht weer is het lastig om gezonde keuzes te betalen.  
D66 Hattem vindt het belangrijk dat iedereen die gezond wil leven ook gezond kan leven.  
 

D66 kiest voor: 
 

• scholen, kinderopvangcentra en sportverenigingen helpen om kinderen aan het sporten te krijgen en te houden, ook als ze de 
middelbare schoolleeftijd hebben bereikt. Bijvoorbeeld door subsidieregelingen en het stimuleren van 
samenwerkingsverbanden tussen scholen, kinderopvangcentra en sportverenigingen. 

• het aanbieden van de ‘meedoenregeling’ om het mogelijk maken dat ieder kind minimaal één sport kan uitoefenen zonder 
financiële lasten. 

• sport en bewegen te zien als een herkenbaar onderdeel van bijvoorbeeld het armoedebeleid: sport is er nadrukkelijk voor 
iedereen. 

• samen met het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) bouwen aan een gezonde leefomgeving van kinderen en jongeren. 

• goede en leuke speeltuinen in Hattem waar kinderen hun energie kwijt kunnen 

• stimuleren van een actief verenigingsleven als verbindend kenmerk voor Hattem. 

• bevorderen van de gezondheid van onze inwoners door meer bewegen in groepsverband, maar ook voor individueel. 

• onderzoek naar het creëren van een veilige waterrecreatiefaciliteit in het buitengebied.  

• en natuurlijk het steunen van alle sportverenigingen in Hattem.  
D66 is trots dat we zoveel sportverenigingen hebben, zij hebben alle steun en waardering nodig. 
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Veiligheid: Zonder, zijn we niet echt vrij 
 
In Hattem moet iedereen kunnen leven in vrijheid. Leven in vrijheid kan alleen in een veilige omgeving. Hattem is al een heel veilige 
gemeente, maar het kan altijd beter. Om die verbetering te bereiken wil D66 voorkomen waar dat mogelijk is en handhaven waar dat 
noodzakelijk is. Hiervoor is en effectief en doelgericht handhavingsbeleid nodig. D66 wil een gemeente zijn van, door en voor iedereen. 
Een gemeente waar iedereen de vrijheid en veiligheid voelt en daardoor zichzelf kan zijn.  
 

D66 kiest voor: 
 

• meer activiteiten voor onze jeugd. Samen met onze jongeren en jongerenwerkers willen wij ons inzetten voor activiteiten waar 
de jongeren ook zelf op zitten te wachten. 

• bij overlast inzetten op preventie in een nog nauwere samenwerking tussen politie, BOA’s, jeugd- en jongerenwerkers, 
wijkplatforms en scholen. 

• ondermijning vroegtijdig signaleren en aanpakken in nauwe samenwerking met de politie. 

• het gebruik van buurtpreventiewhatsappgroepen stimuleren, ook in de buitengebieden. 

• dat de investering in jeugd- en jongerenwerkers geïntensiveerd wordt. Meer inzet werkt preventief. 

• dat er permanent wordt geïnvesteerd in geschikte jeugdplekken in nauw overleg met jeugd en jeugd- en jongerenwerkers. 

• dat de zichtbaarheid en toegankelijkheid van wijkagenten wordt vergroot. 

• de weerbaarheid van inwoners en bedrijven tegen internetcriminaliteit vergroten.  

• vuurwerkvrije zones om overlast en het aantal vuurwerkgerelateerde ongevallen terug te dringen.  
dit kunnen bijvoorbeeld zones zijn in de buurt van woon- en zorgcentra. 
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Samenwerking: Een toekomstbestendige gemeente 
 
We leven in Hattem niet op een eiland. Integendeel: gemeenten hebben dagelijks met elkaar te maken. We willen allemaal graag een 
betaalbaar huis, een gezonde en veilige leefomgeving, goede zorg, goed onderwijs en een leuke baan en liefst dat dit ook toekomst 
gegarandeerd blijft. D66 is en blijft voorstander van de zelfstandigheid van onze gemeente. Wij willen zelf blijven beslissen over het 
woningmarktbeleid, de inrichting van onze binnenstad, de faciliteiten in de gemeente, de zorg en de gemeentelijke lasten. We werken 
aan een duurzaam financieel gezonde gemeente, waar de inwoners en bedrijven waar krijgen voor hun belastinggeld. 
Dat kunnen we niet alleen voor elkaar krijgen. We zullen moeten blijven inzetten op samenwerking. Samenwerken met onze 
buurgemeenten, de regio, onze provincie, ’Den Haag‘ en Europa. Voor D66 geldt dat regionale samenwerking een helder doel moet 
hebben en dat het duidelijk moet zijn voor iedereen wat de opbrengsten ervan zijn. Een sterke lokale democratie is daarvoor een eerste 
vereiste. Om dat te bereiken moet onze gemeenteraad een gezamenlijke visie en ambitie hebben.  D66 zal daarom pleiten voor een 
raadsprogramma waarin we samen met anderen vooruit willen gaan.  
D66 vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Of je nu jong bent of oud, al lang in Hattem woont of een nieuwkomer bent in onze 
gemeente. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op hun lokale overheid. Een betrouwbare overheid is volgens D66 een duidelijke 
overheid. Informatie moet bereikbaar zijn en begrijpelijk. Meedoen, meepraten en meedenken moet niet iets zijn wat moet, maar wat 
vanzelfsprekend is. Zeker nu de wetgeving voor de fysieke leefomgeving met de komst van de Omgevingswet gaat veranderen. Deze wet 
geeft inwoners meer invloed op hun eigen omgeving. Dat werkt alleen maar als de gemeente hen daarop wijst en hen daarbij helpt en 
stimuleert. De inwoners vormen samen de gemeente. 
  

D66 kiest voor: 
 

• inwoners meer betrekken bij de besluitvorming binnen de gemeente. 

• werken aan meer transparantie en openheid binnen onze gemeente. 

• dat het voor inwoners duidelijk wordt wat er gebeurt met hun inbreng. 

• mogelijkheden om inwoners meer te zeggen te geven over hoe het gemeentebudget in hun omgeving wordt besteed 

• aansturen op een 'Raadsagenda’ in plaats van een ‘Coalitieakkoord’ op hoofdlijnen.  

• daar waar mogelijk, taken gezamenlijk vormgeven samen met de regio’s.  

• intensivering van de samenwerking in de regio Zwolle en met de vijf Noord-Gelderse gemeenten.  

• raadsrapporteurs aanstellen voor alle samenwerkingsvormen van Hattem voor meer kennis van en betere grip op de 
samenwerkingsverbanden. 

• dat de informatie vanuit de gemeente duidelijk en begrijpelijk (B1 niveau) is.  

• dat informatie vanuit de gemeente gemakkelijk te vinden is. 

• verminderen van de gemeentelijke regeldruk o.a. door het opschonen van de APV. 

• bij het opstellen van onze begroting verder kijken dan vier jaar.  
Kosten van investeringen drukken namelijk langer dan vier jaar 
op de begroting en ook de samenstelling van onze inwoners 
verandert.  

• zorgen dat de Gemeente Hattem een aantrekkelijke werkgever is 

• zo veel mogelijk gebruik maken van fondsen en subsidies, zo kan 
er meer voor bewoners worden gedaan voor minder geld.  

• de onderdelen van de begroting en jaarrekening voor alle 
inwoners zo begrijpelijk mogelijk te maken.  

• bewoners meer betrekken bij de totstandkoming van de 
begroting. 
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Overheid en Bestuur: Mensen maken de gemeente 
 
Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Ook in Hattem. Het kenmerk van onze kleine gemeenschap is het 
persoonlijk contact, de korte lijnen en een basishouding. Het zien van mogelijkheden en het zoeken naar oplossingen, zouden ook 
aansluiting moeten krijgen in de gemeentelijke organisatie. De gemeente, dat zijn wij immers met z’n allen.  
D66 staat voor een gemeente die dicht bij de inwoners staat. Goed contact begint met aanspreekbaarheid: bij wie kun je terecht met een 
idee, een klacht? De gemeente is een professionele organisatie met gemotiveerde medewerkers. Dat mogen inwoners ook zo ervaren. 
Vertrouwen van burgers en raadsleden in bestuurders en ambtenaren is net zo belangrijk als omgekeerd: hoe benut je elkaars 
mogelijkheden en middelen op een transparante, heldere manier?  
D66 wil dat de gemeente het voorbeeld geeft en aantoonbaar signaleert waar het schuurt, ingrijpt bij ontsporingen en daarover 
verantwoording aflegt. Het is van het grootste belang dat we de tegenmacht goed organiseren, in de gemeenteraad, in de stad en in de 
media. Democratie, dus ook lokale democratie is een continu proces, waaraan iedereen meedoet. Naast het investeren in de lokale 
democratie wil D66 ook de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen verbeteren door de participatie beter vorm te geven. 
Zonder mensen mee te nemen in de besluitvorming zal de gemeente Hattemers van zich vervreemden.  
Het betrekken van inwoners en het inrichten van participatie kan op veel verschillende manieren. Binnen de Omgevingswet is straks 
veel meer ruimte voor participatie, maar de gemeente moet hier meer over in gesprek met inwoners. Wat D66 betreft haalt de gemeente 
actief ideeën op over hoe de samenwerking met inwoners kan worden vormgegeven. Zo werken we richting een meer gedragen 
participatieaanpak en daarmee een meer gedragen besluitvorming.  
 

D66 kiest voor: 
 
• dat er duidelijke en eenvoudige taal gebruikt wordt op een up-todate website van de gemeente. 

• dat het uitgangspunt voor de dienstverlening digitaal is waar het kan, fysiek voor wie dat wil. 

• inclusieve communicatie waarbij zo min mogelijk gevraagd wordt naar geslacht en bewoners zelf een naam en aanspreekvorm 
kunnen kiezen. 

• persoonlijk contact met de gemeente waarbij brieven van de gemeente altijd voorzien worden van een naam van een 
contactpersoon en een telefoonnummer. 

• direct contact met de gemeente door een ‘bel me terug knop’ op de website te plaatsen. 

• toegankelijk Stadhuis dat niet alleen tijdens werktijden, maar ook op zaterdagochtend en op koopavonden geopend is. 

• hoorzittingen voordat het nieuwe college wordt samengesteld. D66 wil dat de raad hoorzittingen organiseert voorafgaand aan 
benoemingen van de wethouders. 

• een Democratische APK. D66 wil een jaarlijkse Democratische APK waarin de raad en het college kritisch reflecteren op de stand 
van de democratie in onze gemeente.  

• een participatieparagraaf bij belangrijke besluiten waardoor inzichtelijk wordt met welke organisaties/groepen is gesproken bij de 
totstandkoming van het betreffende besluit.  

• een gemeenteraad soms op locatie: raadscommissies kunnen vaker op locatie opgaven en oplossingsrichtingen bespreken. 

• de ontwikkeling van een programma waarin jongeren via scholen actief worden uitgenodigd om kennis te maken met de lokale 
democratie. 

• het opstellen van een ambitieus LHBTIQ+ en inclusiviteit beleid. (Regenboogakkoord) 

• het onderzoeken en gebruiken van nieuwe vormen van (digitale) participatie zodat meer inwoners bij de besluitvorming betrokken 
kunnen worden. 

• een actieve rol van de gemeente in de vorm van een expertise centrum participatie bij het vormgeven van het participatie proces in 
de (geest) van de Omgevingswet. 

• het ontwikkelen en invoeren van een recht van initiatief voor inwoners van Hattem zodat inwoners zelf agendapunten en/of 
amendement voor de gemeenteraad kunnen aandragen. 

• het onderzoeken van een vorm van referendum waardoor we de lokale democratie versterken en de betrokkenheid vergroten.   
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1 Erwin Kwakkel 
2 Erik Kort 
3 Arlette Bossema 
4 Dick Vergunst 
5 Alette Beerling 
6 Patrick Koop 
7 Martin Slot 
8 Koen Castelein 
9 Martin Keijl 
10 Bertus van ‘t Holt 
11 Chris Paap 
12 Mijndert Ververs 
13 Martin Veenstra 
14 Ineke Haverkort 
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