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Voorwoord 
Met genoegen presenteren wij ons 
verkiezingsprogramma voor 2018-2022. 
Het borduurt voort op het werk dat we de 
afgelopen 8 jaar in de raad verzet hebben. 
Na 8 jaar in de oppositie, is D66 klaar voor 
een rol aan het stuur. We weten wat we 
willen voor Wijchen en het is tijd dat Wijchen 
sociaalliberaal kleurt! 

Ik ben trots op wat we de afgelopen 4 jaar 
hebben bereikt. In ons verkiezings-
programma vindt u een terugblik en daaruit 
blijkt dat we ook vanuit de oppositie een 
duidelijke stempel op het beleid in Wijchen 
hebben gezet.  

Niet alleen in de raad waren we succesvol, 
ons ledental bleef de afgelopen 4 jaar 
stijgen en we zijn nog nooit zo groot 
geweest als nu. Dat heeft zich ook vertaald 
in een aantal nieuwe gezichten in de fractie 
en een mooie, vernieuwende en diverse 
kandidatenlijst voor de verkiezingen.  

Het gaat goed met Wijchen. We hebben de 
crisis goed doorstaan en nu de economie 
weer aantrekt, gaan ook de inwoners van 
Wijchen dat voelen. Dat betekent niet dat er 
geen werk aan de winkel is.  

De afgelopen periode heeft Wijchen 
helemaal geen vooruitgang geboekt als het 
gaat om duurzaamheid. Daar moet 
verandering in komen. Een gedragscode, 
die is bedacht door een actiegroep, zorgt 
ervoor dat er geen windmolens in Wijchen 
kunnen worden geplaatst. Deze 
gedragscode moet zo snel mogelijk van 
tafel. De transitie naar een groene economie 
biedt kansen, Wijchen kan door haar 
geografische ligging hier een voortrekkersrol 
in nemen. Bijvoorbeeld door zo snel 
mogelijk aan te sluiten bij de innovatieve 

recycling van luiers en incontinentie-
materiaal waar de ARN dit jaar mee start. 
De overheid heeft een voorbeeldfunctie en 
kan inwoners actief ondersteunen om hun 
huizen te isoleren of van het gasnet te 
ontkoppelen en duurzame energie op te 
wekken.  

Als je, net als ik, al zolang in Wijchen woont, 
lijkt wat wij hier hebben zo gewoon en niets 
bijzonders. Mensen van buiten wijzen me er 
vaak op, dat wij heel trots mogen zijn op 
ons dorp en de kernen eromheen. De 
gemeente Wijchen is niet alleen heel goed 
bereikbaar, maar biedt ook alle 
voorzieningen die je nodig hebt. Tel daar 
het diverse landschap, het verenigingsleven 
én de mensen bij op. Dan kom je tot de 
conclusie dat Wijchen helemaal niet 
gewoon is, maar heel bijzonder. Als mijn 
kinderen over 30 jaar door Wijchen lopen, 
dan hoop ik, dat Wijchen nog steeds een 
plaats is waar je graag verblijft. Groen, 
gezond en met kansen voor iedereen. 

D66 kijkt met een optimistische bril naar de 
wereld, maar is ook bereid om maatregelen 
te nemen, die nodig zijn om Wijchen niet 
alleen nu, maar ook over 30 jaar een 
bruisend en levendige gemeente te laten 
zijn.  

21 maart bent u aan het woord, kies net als 
wij voor optimistische, maar vooral 
toekomstbestendige en duurzame plannen 
voor Wijchen.  

Stem 21 maart op D66, want D66 krijgt het 
voor elkaar in Wijchen! 

Esther Dauphin 

Lijsttrekker D66 Wijchen 
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DE 10 BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN VAN D66 WIJCHEN 
 

 Inzetten op windmolens om de energiedoelen te kunnen halen 

 Meer biodiversiteit en afmaken ecologische verbindingszone 

 Iedereen onder de 23 heeft een baan, zit op school of loopt stage 

 Iedereen gelijk: aandacht voor diversiteit en discriminatie 

 Terrassenplein op de Markt en warenmarkt verplaatsen 

 Meebepalen welke zorg bij je past 

 Maak cultureel erfgoed zichtbaar 

 Stimuleer sporten en bewegen door kinderen en volwassenen 

 Nieuwkomers kunnen snel hun weg in de samenleving vinden 

 De overheid heeft een rol als coach van inwoners die hulp nodig hebben 
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WIJCHEN IS GROEN EN TOEKOMSTBESTENDIG 

D66 is de meest groene partij van Wijchen. Al jarenlang neemt D66 het voortouw 
als het gaat om milieu, klimaat en duurzaamheid. Wij zien de urgentie en proberen 
andere partijen daarin mee te nemen. D66 maakt daarbij verbinding met een 
prettig leefklimaat, een goede bereikbaarheid en met een florerende economie.  

 

Wijchen is in 2040 
energieneutraal 
Wijchen wordt echt energieneutraal, dat 
geldt niet alleen voor gebouwen (huizen 
en bedrijven), maar ook voor vervoer. 

Voor het klimaat is het 1 minuut voor 12! 
D66 wil dat Wijchen een schone, groene en 
duurzame gemeente wordt. De ambitie van 
het huidige college is om in 2040 
energieneutraal te zijn. Dit mooie 
voornemen heeft in de afgelopen vier jaren 

niet geleid tot veel daden. Beleid wordt 
verschoven naar de toekomst. Wijchen 
moet snel aan de gang en iedereen is 
nodig: overheid, inwoners en ondernemers.  

Ervan uitgaan dat de buren windmolens 
neerzetten en Wijchen daarvan kan 
meeprofiteren getuigt van weinig 
daadkracht. Wijchen moet zelf aan de slag. 
Inzetten op de energietransitie (verminderen 
van energieverbruik en fossiele energie 
vervangen door duurzame energie) levert 
kansen op voor lokale bedrijvigheid en 
maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk.  

D66 realiseert zich dat de zorg voor een 
goed milieu op de korte termijn niet altijd de 
goedkoopste oplossingen zal brengen, 
maar niet investeren in de toekomst heeft 
ook een prijs. De gemeente dient op 
terreinen van milieu en duurzaamheid een 
voorbeeldrol te vervullen en een 
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ondersteunende rol te spelen bij initiatieven 
uit de samenleving.  

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Inzetten op windmolens om de 
energiedoelen te kunnen halen. De 
regels en betrokkenheid van burgers 
bij duurzaamheidsprojecten zoals 
windenergie worden regionaal 
afgestemd. 

 In elke aanbesteding een paragraaf 
opnemen waarbij aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd en/of 
geleverd dient te worden.  

 Bij subsidie van bijvoorbeeld 
sportclubs en dergelijke 
duurzaamheid verplichten. 

 Faciliteren en ontzorgen van 
initiatieven voor grootschalige 
installaties voor duurzame energie. 
Rekening houdend met eventuele 
schadelijke neveneffecten.  

 Geen onnodige belemmeringen bij 
aanvragen uit de markt voor 
zonnepanelen op gemeentelijk 
vastgoed.  

 Investeren in natuur- en 
duurzaamheidseducatie door mensen 
proactief informatie te geven.  

 Een ambitieus gemeentelijk 
milieubeleidsplan waarbij de effecten 
van beleid periodiek worden gemeten.  

 Elektrisch rijden verder stimuleren 
door uitbreiding van laadpalen op 
centrale parkeerplaatsen.  

 Verminderen van verbruik energie 
door de gemeente met meetbare 
doelen. Onder andere door meer LED 
verlichting en intelligente 
(straat)verlichting.  

 Onderzoeken van mogelijkheden om 
wagenpark gemeente op elektrisch / 
waterstof te laten rijden.  

 Bevorderen gebruik nieuwe 
technologieën, groene energie en 
afbouwen fossiele energie.  

 Verder scheiden van afvalstromen, 
o.a. door verwerking luiers bij 
zorginstellingen en gezinnen.  

 Nieuwe woningen niet langer op het 
gasnetwerk aansluiten wanneer de 
wettelijke grondslag geregeld is.  

 

Wonen op maat, duurzaam en in 
een mooie omgeving 
Woningen in Wijchen worden duurzaam, 
levensloopbestendig en betaalbaar. 

Iedereen heeft recht op een passende 
woonruimte! Van de gemeente mag worden 
verwacht dat zij haar best doet om dat 
realiseren. En dat mag natuurlijk, of moet 
zelfs, ook op een flexibele wijze worden 
ingevuld. Het valt toch niet uit te leggen dat 
het voor sommige doelgroepen zoals 
bijvoorbeeld jongeren bijna onmogelijk is 
een betaalbare huur- of koopwoning te 
krijgen. Je huis is je thuis en staat aan de 
basis van een leefbaar bestaan. 

Bij nieuwbouw moeten gasloos en 
energieneutraal het uitgangspunt zijn. Bij 
bestaande wijken kan beleid worden 
ontwikkeld waarbij per straat of buurt 
planmatig koop- en huurhuizen worden 
verduurzaamd. 

Wijchen kenmerkt zich door veel open 
ruimte, dat moet een uitgangspunt blijven bij 
ruimtelijke ordening. De mogelijkheden tot 
transformatie van bestaande wijken moeten 
worden onderzocht en er moet niet louter 
gekeken worden naar uitbreiding of 
verdichting.  
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De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Koppel de bouwleges aan de mate 
van duurzaamheid van het gebouw. 

 Aandacht voor maatwerk in ruimtelijke 
ordening. Focus op doelgroepen 
zoals starters en ouderen. Richt op de 
toekomst, bouw toekomstgericht en 
laat woningbouwcontingenten niet 
leidend zijn. 

 Heb oog voor nieuwe ontwikkelingen 
als zorginitiatieven, tiny housing, en 
omvorming van leegstaande 
kantoorruimte in woonruimte. 

 Het moet gemakkelijker worden om in 
het buitengebied woningen te splitsen 
of samen te voegen om daarmee 
mantelzorginitiatieven mogelijk te 
maken. 

 Houdt Wijchen groen! Liever een 
transformatie van een oude wijk of 
sloop dan een nieuwe wijk in het 
groen. Onderzoek concreet waar 
sloop van bestaande bouw een 
betere oplossing is. 

 Voortdurende aandacht voor sociale 
woningbouw en het wegwerken van 
de enorme wachtlijsten bijvoorbeeld 
door het actief aanpakken van scheef 
wonen. 

 Gemeentelijke gebouwen krijgen een 
duurzaamheidscan en waar mogelijk 
wordt voldaan aan de hoogste 
energienorm met energieneutraliteit. 

 Meer bouwlagen dan 4 wordt 
afhankelijk van plek en functionaliteit 
zeker niet uitgesloten. 

 Maak als gemeente volop gebruik van 
de mogelijkheden die de nieuwe 
Omgevingswet biedt en het maatwerk 
dat de gemeente daarmee aan de 
burger kan bieden. 

 De kleine kernen houden ruimte voor 
kleinschalige bouwinitiatieven voor 
eigen behoefte. 

 Zodra de wettelijke basis daarvoor is 
gegeven stoppen van het aansluiten 

van nieuwbouw op het 
aardgasnetwerk. 

 

De openbare ruimte is groen 
De openbare ruimte moet een veilige 
ruimte zijn waar iedereen kan genieten 
van veel groen en die uitnodigt tot 
wandelen, spelen en sporten.  

Het hoeft allemaal niet altijd netjes 
aangeharkt en de natuur mag daar soms 
best een wat grotere rol in spelen. Denk aan 
bermen of grotere groenstukken met wilde 
bloemen, die vervolgens weer aantrekkelijk 
zijn voor insecten en vooral ook bijen. Laat 
het openbaar groen niet verslonzen en houd 
het wel schoon; zwerfvuil trekt extra vuil 
aan. Maak inwoners als medegebruikers 
bewust van hun leefomgeving. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Meer biodiversiteit in het openbaar 
groen. 

 Blaas de ecologische 
verbindingszone ten zuiden van 
Wijchen nieuw leven in. Maak dit 
langjarige project af en voorkom 
daarmee kapitaalvernietiging. 

 Nu de gemeente geen chemische 
bestrijdingsmiddelen meer gebruikt 
ook particulieren stimuleren tot 
beëindigen chemische 
onkruidbestrijding. 

 Betrek de buurt eerder bij omvormen 
van openbaar groen of openbare 
speeltuintjes. 
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 Stimuleer het houden en adopteren 
van bijenvolken. 

 Kijk naar de mogelijkheden van een 
voedselbos in het openbaar groen. 

 Maak mogelijk dat openbare ruimte 
ook gebruikt kan worden voor 
duurzaamheidsinitiatieven zoals 
plaatsen van zonnepanelen of 
windmolens. 

 

Vervoer en verkeer zijn efficiënt 
en duurzaam 
In en rond Wijchen moeten mensen zich 
efficiënt, snel en schoon kunnen 
verplaatsen.  

Een goed verkeersnetwerk en openbaar 
vervoersnetwerk zijn cruciaal voor de 
economische ontwikkeling van Wijchen. 
Binnen Wijchen en voor forenzen vanuit 
Wijchen, naar school, werk of andersom 
naar Wijchen naar onze grote 
werkverschaffers, de bedrijventerreinen 
Bijsterhuizen en Wijchen Oost, dient de 
mobiliteit optimaal te zijn. En dat geldt voor 
mensen die zich lopend, fietsend, per auto 
en met het openbaar vervoer verplaatsen. 

De vergroening van verkeer en vervoer blijft 
nog achter. Schep de voorwaarden dat 
duurzame mogelijkheden een alternatief zijn. 
Daarbij is er nog veel ruimte voor innovatie, 
bijvoorbeeld bij verkeerslichten, 
straatverlichting en via verkeersapps.  

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Los samen met provincie en rijk het 
fileprobleem bij Bankhoef op. 

 Regel zo spoedig mogelijk een 
kwartierdienst met de trein naar 
Brabant/Den Bosch.  

 Wijchen moet actief in overleg met de 
NS blijven streven naar aansluiting op 
het intercitynetwerk. 

 Meer mogelijkheden en plekken voor 

fietsen. 

 Plekken reserveren op openbare 
parkeerplaatsen voor 
autodeelinitiatieven. 

 Het verder uitbouwen van een goed 
openbaar vervoer met veel maatwerk 
zoals Brengflex en andere 
maatwerkoplossingen. 

 Regionale innovatieve 
verkeersoplossingen zoals een goede 
en veilige (e-) fiets-infrastructuur voor 
woon-werkverkeer en recreatie. 

 Gratis parkeren in het centrum zolang 
het kan, betaald parkeren zodra het 
moet. 

 Strategische plaatsing van 
fietsenstallingen bij verblijfsruimten en 
vervoersknooppunten. 

 Geen verontreinigende bevoorrading 
in het centrum van Wijchen. 

 Ontwikkel en vervang 
verkeersregelinstallaties met slimme 
installaties zodat niet onnodig hoeft te 
worden gewacht bij verkeerslichten of 
voor een spoorwegovergang. 

 Maak gebruik van slimme 
straatverlichting, dus alleen verlichting 
als er passanten zijn.  
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WIJCHEN WORDT WIJZER 

 

Onderwijs bereidt voor op het functioneren in de samenleving. Maar scholen zijn 
allang geen ivoren torens meer. De samenleving komt de scholen in en de scholen 
staan midden in de maatschappij. De gemeente speelt een belangrijke rol in het 
stimuleren van die verbinding. 

 

Levenslang het best passende 
onderwijs 
Goed onderwijs is de basis voor een 
welvarend leven.  

De samenleving verandert snel en stelt 
steeds nieuwe eisen aan mensen. Daarom 
is het van groot belang dat alle inwoners de 
mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen 
en te ontplooien. Goed onderwijs moet 
beschikbaar zijn voor alle inwoners. 

Hoewel de gemeente geen directe 
zeggenschap heeft over de inhoud van het 
onderwijs, kan zij op andere terreinen het 
onderwijs versterken. De afgelopen jaren is 
er vastgehouden aan het voortbestaan van 
(te) kleine scholen, zonder de kwaliteit als 
uitgangspunt te nemen. Er zijn in Wijchen te 
veel scholen die te laag presteren, terwijl we 
onze jongeren de beste startkwalificaties 
moeten geven. 

D66 vindt dat onderwijs onderdeel moet zijn 
van gemeentelijk beleid en wil een 
onderwijsagenda invoeren, waarin duidelijke 
afspraken met scholen worden gemaakt 
over kwaliteit, toegankelijkheid, 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
diversiteit. Naast onderwijs voor jongeren, 
moet er ook voor volwassenen een stevig 
aanbod zijn in de gemeente of de regio, 
zodat leren voor iedereen toegankelijk blijft. 
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De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Iedereen onder de 23 jaar heeft een 
baan, zit op school of loopt stage. 

 Iedereen gelijk: aandacht voor 
diversiteit en discriminatie. 

 Alle Wijchense scholen scoren een 
 

 In Wijchen is er tenminste één 
excellente school. 

 Actieve werving allochtone kinderen 
en kinderen van laagopgeleide ouders 
voor deelname aan peuterspeelzaal of 
kinderopvang. 

 Voor kinderen in het speciaal 
onderwijs wordt maatwerk geboden, 
zodat ieder kind naar de school kan 
waar het thuis hoort. 

 We subsidiëren schoolvervoer alleen 
waar het nodig is. 

 Iedere school in Wijchen heeft een 
conciërge. 

 De leerplichtambtenaar focust op het 
voorkomen van schooluitval. In 
Wijchen zitten geen leerplichtige 
kinderen thuis. 

 Voor ouderen zijn er mogelijkheden 
voor omscholing en bijscholing. 

 Iedereen in Wijchen krijgt de 
mogelijkheid om goed te leren lezen 
en schrijven. 

 We stimuleren ICT en techniek in het 
onderwijs. 

 

Brede scholen verbinden 
onderwijs en samenleving 
De activiteiten van de brede school zijn 
een aanvulling op het (basis) onderwijs en 
worden ingezet om alle kinderen voor te 
bereiden op een succesvolle toekomst.  

In Wijchen wordt de brede school vooral 

terwijl het zou moeten gaan om de 
activiteiten. We moeten ervoor zorgen dat 
alle kinderen in Wijchen deel kunnen nemen 
aan deze activiteiten, ongeacht op welke 
school ze zitten, waarbij het doel is dat 
iedereen mee moet kunnen doen. 

 De brede school activiteiten zijn voor 
alle kinderen in Wijchen toegankelijk 
ongeacht op welke school ze zitten of 
in welke wijk of kern ze wonen. 

 De activiteiten van de brede school 
dragen bij aan de maatschappelijke 
waarden. 

 De activiteiten hebben een focus op 
gezondheid, diversiteit en culturele 
ontwikkeling. 

 Er zijn korte lijnen met andere 
maatschappelijke instellingen, zoals 
het sociaal wijkteam, de 
muziekverenigingen, het bedrijfsleven 
en de sport- en ouderenverenigingen. 

 De gemeente haalt extra (Europese) 
subsidies binnen om de brede school 
activiteiten te verdiepen en uit te 
breiden. 

 Peuterspeelzalen en opvang worden 
verbonden aan de basisscholen. 
Brede scholen worden integrale kind-
centra (IKC).
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WIJCHEN AAN HET WERK 

 

D66 wil dat ruimte en kansen ontstaan voor zowel ontwikkelingen op het gebied 
van werkgelegenheid als inkomen. De gemeente Wijchen neemt een flexibele 
positie in naar zowel bedrijven als inwoners, zodat er voldoende kansen zijn op het 
gebied van innovaties en duurzaamheid. 

 

De Wijchense economie floreert 
Al heeft de gemeente veel te bieden aan 
ondernemers toch moet zij altijd scherp 
blijven op nieuwe ontwikkelingen en 
kansen. 

In een snel veranderende wereld zijn 
succesfactoren uit het verleden niet altijd 
een garantie voor de toekomst. De 
gemeente zal moeten blijven inspelen op 
het gebied van technologische 
ontwikkelingen, veranderende 

milieuwetgeving, en ontwikkelingen in de 
regio. Als Wijchen hier niet alert blijft, kan in 
de toekomst de boot worden gemist. 

De laatste jaren heeft Wijchen mede door 
de aantrekkende economie op zowel de 
invulling van Bijsterhuizen als de bezetting 
van winkelpanden in het centrum flinke 
successen behaald. Ook staat Wijchen op 
de kaart voor wat betreft digitale 
bereikbaarheid en toerisme. Op het gebied 
van fysieke bereikbaarheid ziet D66 echter 
nog grote knelpunten.  

Om de bedrijvigheid te stimuleren zal de 
gemeente zich de komende jaren, samen 
met de regio en de lokale ondernemers, 
moeten inzetten om de huidige posities te 
behouden of te versterken. Daartoe dienen 
alle middelen die hiervoor ter beschikking 
staan te worden ingezet. Daarnaast zal 
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Wijchen zich moeten richten op nieuwe 
ontwikkelingen waarbij verandering en 
vermenging van bestaande functies en 
nieuwe technieken een grote rol spelen. 
D66 wil dat Wijchen daarin veel aandacht 
heeft voor het benutten van kansen bij 
duurzaamheid en vergroening.  

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 OZB verlaging voor startende 
ondernemers met name in te 
revitaliseren gebieden 

 Ruimte geven aan initiatieven en deze 
stimuleren door heldere kaders op te 
stellen op het gebied van ruimtelijke 
ordening en het gebruik van 
bestaande gebouwen en 
infrastructuur. 

 Nieuwe bedrijven de kans geven zich 
te vestigen om zo concurrentie en 
efficiëntie te bevorderen. 

 Iedere twee jaar wijst de raad een 
budget toe aan het Innovatiefonds 
MKB, voor nieuwe initiatieven die 
potentie hebben voor economische 
ontwikkeling. 

 Constant onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor Europese, 
landelijke en provinciale subsidies en 
fondsen. 

 Met de regio een actief beleid voeren 
om bedrijven te werven en te 
behouden in de regio. 

 Voordelen verstrekken aan bedrijven 
die schoon en groen ondernemen.  

 Afschaffen van de toeristenbelasting. 

 Afschaffen van de precariobelasting 
voor terrassen. 

 Actief bevorderen van passende 
huisvesting voor kleine, middelgrote 
en grote bedrijven. 

 Kleinschalig ondernemerschap 
passend en aanvullend in lokale 
gemeenschap mogelijk maken zowel 
in wijken als kernen. 

 In het centrum moeten zelf 
producerende en culturele 
ondernemers zich kunnen vestigen. 

 

Werk en een redelijk inkomen 
voor iedereen 
Het hebben van inkomen en werk is voor 
veel mensen een noodzaak om zich 
deelnemer te voelen aan de 
maatschappij. 

Veel mensen voelen zich pas gewaardeerd 
in de samenleving als zij werkzaam zijn en 
zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. 
Om mee te kunnen doen en gebruik te 
kunnen maken van de geboden kansen is 
het van belang dat dit ook financieel 
mogelijk is. Met name voor jongeren en 
mensen met een arbeidsbeperking is dit 
vaak een van de redenen dat zij al in een 
ongelijke startpositie terechtkomen.  

Ondanks dat het vinden en behouden van 
werk weer makkelijker verloopt, hebben 
bepaalde groepen nog steeds grote moeite 
om uit een uitkeringssituatie te komen of te 
blijven. Omdat dit veelal betekent dat 
mensen al of niet tijdelijk financieel krap 
komen te zitten, heeft de gemeente Wijchen 
de afgelopen jaren de toegang tot de 
bestaande instrumenten verbeterd. Toch 
kunnen nog veel mensen niet meedoen. 

Om te zorgen dat iedereen wel kan 
meedoen in de samenleving wil D66 zorgen 
dat iedereen in Wijchen gelijke kansen heeft 
op basisvoorzieningen en 
startmogelijkheden en dat niemand hier 
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gediscrimineerd wordt. D66 wil zorgen dat 
mensen die in een bijstandsuitkering zitten 
zo min mogelijk belemmeringen 
ondervinden bij pogingen om zelfstandig uit 
deze situatie te komen. De gemeente 
Wijchen zal open moeten staan voor 
initiatieven en experimenten met de bijstand 
moeten omarmen. Digitalisering en 
robotisering leiden immers tot andere 
opvattingen over werk. 

Als de gemeente invloed heeft op werk dan 
staat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaandel en kijkt zij 
of ZZP-ers meegenomen worden. Met 
betrekking tot het eigen personeelsbeleid 
heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en 
dient vooral uit te gaan van wat de mensen 
wel kunnen en niet van de beperkingen.  

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 De verstrekking van maatregelen op 
het gebied van bijzondere bijstand 
moeten niet abrupt bij een hoger 
inkomen, maar in een glijdende schaal 
naar verhouding van het inkomen 
aflopen. 

 Schuldhulpverlening en armoede 
bestrijding moeten modern en 
makkelijk te vinden en toegankelijk 
zijn. 

 Schulden moeten voorkomen worden 
door een preventieve aanpak. 

 Iedereen die daarom vraagt moet 
meegenomen worden in de toeleiding 
naar werk. Onder andere door 
scholing, werkervaringsplaatsen of 
vrijwilligerswerk. 

 Wijchen ontwikkelt met 
voortvarendheid initiatieven om, mede 
middels experimenten, de uitstroom 
uit de bijstand te bevorderen. 

 Wijchen is alert op discriminatie, 
buitensluiten en ongelijke kansen. 

 De gemeente moet bij vacatures 
zorgen dat iedereen zich uitgenodigd 
voelt om te solliciteren. 

 De gemeente dient bij voortduring 
werkgevers te informeren over 
maatregelen die het in dienst nemen 
van personeel makkelijker maken. 

 

Wijchen is gastvrij 
Een omgeving die goed bereikbaar is en 
veel te bieden heeft aan voorzieningen, 
groen en cultuur is uitnodigend voor 
vestiging. 

Door zijn gunstige ligging ten opzichte van 
wegen en spoor en goede digitale 
bereikbaarheid is Wijchen een aantrekkelijke 
vestigingsplaats. Maar niet alleen deze 
factoren spelen bij de keuze voor Wijchen 
als vestigingsplaats. Ook het vele groen en 
de aanwezigheid van cultuur zorgen voor 
voldoende bedrijvigheid. 

Met de komst van het keerspoor en diverse 
snelfietsroutes naar plaatsen in de 
omgeving is Wijchen de afgelopen jaren 
steeds aantrekkelijker geworden voor 
nieuwe bedrijven. Daarnaast zijn op 
cultureel, toeristisch en recreatief gebied de 
nodige nieuwe initiatieven ontwikkeld. 

In het bieden van ruimere voorzieningen 
moet Wijchen zich blijven inzetten zodat het 
de aansluiting naar de toekomst niet mist. 

Op cultureel, toeristisch en recreatief gebied 
ziet D66 voor Wijchen veel kansen en 
mogelijkheden. Deze zaken dienen niet 
alleen om Wijchen nog beter op de kaart te 
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zetten voor vestiging maar ook voor het 
creëren van nieuwe werkgelegenheid. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Terrassenplein op de Markt en de 
warenmarkt verplaatsen. 

 Infrastructuur gericht op de toekomst 
en zorgen dat wetgeving deze 
ontwikkelingen niet tegenhoudt. 

 Kiezen voor de beste verbindingen in 
en buiten de regio dus ook naar 
Duitsland. 

 Goede digitale infrastructuur in heel 
Wijchen. 

 Toegankelijke kinderopvang met 
flexibele en ruime tijden. 

 Toerisme, cultuur en recreatie moeten 
verder ontwikkeld worden. 

 Het merk Wijchen met zijn kwaliteiten 
dient verder uitgebouwd te worden. 

 Evenementen in Wijchen en de 
kernen met promotionele waarde 
moeten ondersteund worden. 

 Een streek- en versmarkt op zaterdag 
aan de rand van het centrum. 

 Ruimte geven aan particuliere 
initiatieven op het gebied van cultuur, 
toerisme en recreatie. 
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WIJCHEN IS EEN SOCIALE GEMEENTE 

 

D66 wil dat waar mogelijk, door goede voorlichting en preventie, zorg kan worden 
voorkomen. Als zorg geboden moet worden staat zorg in en door de vertrouwde 
omgeving centraal. Hierbij hecht D66 grote waarde aan de regie door zorgvrager 
en diens omgeving. 

 

Voorkomen is beter dan 
genezen 
Het voorkomen van een zorgvraag is voor 
iedereen beter dan het genezen of 
oplossen van de ontstane problemen. 

Het leveren van zowel medische als 
maatschappelijk zorg is kostbaar. Steeds 
meer komen zowel het individu als de 
samenleving tot het besef dat door 
preventie en vroegsignalering zorg en de 

daarmee gemoeide kosten gedeeltelijk 
voorkomen kunnen worden. 

Met het inrichten van de Sociale WijkTeams 
(SWT) is een goede stap gezet in de richting 
van vroegsignalering. Door samenwerking 
met onderwijs en artsen zien we deze 
teams steeds meer een spil in het zorgweb 
worden. In het sociale domein komen naast 
de traditionele zorgvraag een aantal nieuwe 
zaken voor, zoals discriminatie, uitsluiting en 
radicalisering. Ook deze vragen steeds 
meer aandacht. 

In het voorkomen van zorg en het verkleinen 
van gezondheidsverschillen kan Wijchen 
veel breder inzetten. Ondersteuning van 
projecten in het onderwijs, wonen en 
werken geven gelijke kansen op het gebied 
van gezondheid. De gemeente dient waar 
mogelijk aan te sluiten bij projecten en 
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initiatieven die de gezondheid bevorderen. 
Om de kans op vroegsignalering te 
vergroten zal voortdurend aandacht 
besteed moeten worden aan vereenzaming 
en afzondering van zowel jong als oud. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Wijchen heeft alleen nog maar 
gezonde scholen . 

 Training SWT en maatschappelijke 
partners voor signalering discriminatie 
en radicalisering. 

 Inzetten op rookvrije omgeving van 
scholen, speelplekken en sportvelden. 

 Stimuleren van bewegingsonderwijs. 

 Maak de openbare ruimte nog 
uitdagender voor sport en bewegen 
voor alle leeftijden.  

 Ondersteuning van projecten voor 
gezondheid en voorkomen van 
eenzaamheid. 

 Wijchen werkt samen met 
verzekeraars om preventie te 
bevorderen. 

 Zorg voor beleid dat een goede 
overdracht van jeugdhulp 18- naar 
18+ volwassenenhulp garandeert. 

 

De inwoners staan centraal 
D66 gelooft in de eigen kracht van 
mensen en wil alle inwoners de kans 
bieden zelf de regie te kunnen voeren. 

In deze wereld kunnen mensen steeds meer 
informatie inwinnen over de mogelijkheden 
die er zijn binnen de zorg. D66 vindt het 
belangrijk dat iedereen de kans heeft om 

deze informatie te begrijpen en te 
gebruiken. Met deze informatie kan samen 
met professionals de juiste zorg worden 
gekozen. 

De afgelopen jaren is veel nadruk gelegd op 
de zelfredzaamheid van de zorgvrager en 
zijn omgeving. Met keukentafelgesprekken 
worden duidelijke afwegingen gemaakt en 
wordt de juiste zorg bepaald. Bij deze 
gesprekken wordt nadrukkelijk ook de 
sociale omgeving van de cliënt 
meegenomen. In deze gesprekken gaat 
men ervan uit dat de burger mondig en 
onderlegd genoeg is om in te stemmen met 
de geboden oplossing. Het is daarom van 
essentieel belang dat men blijvend gewezen 
wordt op onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van 
de eigen kracht en regie van de zorgvrager 
en zijn omgeving zal het PGB voor 
complexe en uitzonderlijk situaties een 
noodzaak blijven. In situaties waarbij geen 
beroep gedaan kan worden op de sociale 
omgeving blijft de gemeente altijd 
verantwoordelijk. 

Wijchen zal daarnaast moeten investeren in 
het transparant en inzichtelijk maken van de 
kwaliteit en de verschillende mogelijkheden 
die er zijn voor een specifieke zorgvraag op 
een bepaald moment. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Mensen moeten kunnen meebepalen 
welke zorg bij hen past. 

 De mogelijkheid van een PGB moet 
blijven bestaan. 

 Kwaliteit en diversiteit van zorg dient 
inzichtelijk gemaakt te worden. 

 Informatie en toegang tot zorg dient 
zowel digitaal als niet digitaal 
aangeboden te worden. 
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 Mantelzorg moet voor jongeren geen 
plicht zijn. 

 Periodieke inventarisatie van de 
zorgvraag en behoefte per kern en 
wijk. 

 Geboden zorg aanpassen aan 
periodieke meting van resultaten. 

 

Hulp dichtbij huis  
Hulp dient dicht bij huis geboden te 
worden met ondersteuning van 
professionals, de sociale omgeving en 
ondersteund door moderne technieken 
en methodes. 

Als mensen langer in hun eigen omgeving 
kunnen of moeten blijven wonen dan dient 
die omgeving daar wel de mogelijkheid en 
middelen voor te hebben. In het bijzonder 
op het gebied van borging van de sociale 
omgeving en moderne technieken en 
methodes is nog een wereld te winnen. 

De afgelopen jaren is vooral aan de 
inrichting van de zorg gewerkt. Zorgvraag 
wordt gekoppeld beoordeeld in de 
wijkteams en organisaties vinden elkaar 
steeds beter in de uitvoering van hun taken. 
Daarnaast is er een verschuiving van hulp 
door professionals in instellingen naar hulp 
door de omgeving in de omgeving van de 
zorgvrager.  

De ontwikkelingen van nieuwe technieken 
en organisaties komt nog niet veel terug in 

de geboden zorg. Er liggen vele kansen op 
het gebied van eHealth en domotica die het 
leven van zowel zorgvrager als zijn 
omgeving kunnen verlichten. Ook de 
aanwezigheid van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen, Radboud Universiteit en Health 
Valley in de omgeving bieden mogelijkheden 
om vroegtijdig deel te nemen aan daar 
ontwikkelde innovatieve toepassingen. 

Naast deze vernieuwingen dient de 
gemeente aandacht te hebben voor de 
sociale omgeving van de zorgvrager. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Maak gebruik van mogelijkheden van 
eHealth (digitale zorg, ofwel zorg via 
internet) en domotica (slimme 
huisautomatisering). 

 Zorg dat huisarts en Sociaal Wijkteam 
nog beter kunnen samenwerken. 

 Ontwikkelen 
zorgsamenwerkingsverbanden in de 
kernen. 

 Opzetten van en participeren in 
samenwerkingsverbanden met 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, 
Radboud Universiteit en UMC en 
Health Valley.  

 Ondersteuning voor naaste omgeving 
dementerenden en mensen met 
psychische aandoeningen. 

 Zorg voor een dementievriendelijk 
Wijchen met aandacht voor de vaak 
verborgen groep van jong-
dementerenden. 

 Toezicht op kwaliteit van vrijwilligers 
ter voorkoming van misbruik. 

 Ondersteuning van 
vrijwilligersorganisaties. 

 Het mantelzorgcompliment dient 
behouden te blijven als blijk van 
waardering. 
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WIJCHEN IS EEN BRUISENDE GEMEENSCHAP 

 

Iedereen moet kunnen meedoen in een bruisende Wijchense samenleving. Wijchen 
mag zich gelukkig prijzen met een breed aanbod van cultuur en diverse actieve 

en sport geven het leven kleur. D66 wil dat de omgeving veilig is en voor iedereen 
toegankelijk.  

 

Het belang van kunst, cultuur en 
historie 
Kunst en cultuur geven kwaliteit en 
identiteit aan een gemeenschap en zijn 
tevens bron van verbinding en inspiratie. 

Als over kunst en cultuur gesproken wordt 
heeft iedereen zijn mening. Juist deze 
verschillende meningen zijn de voeding van 
creativiteit en verbinding. Daarnaast kunnen 
kunst en cultuur mensen de beleving geven 

van het zich thuis voelen en het hebben van 
een gezamenlijke identiteit. 

De laatste jaren is in Nederland en ook in 
Wijchen de aandacht voor kunst en cultuur 
flink gedaald. Als er in Wijchen al aandacht 
besteed werd aan deze sector dan was het 
uit middelen die al bestonden of door 
kosten die toch al gemaakt moesten 
worden. 

Omdat D66 gelooft dat kunst, cultuur en 
erfgoed op veel fronten kunnen bijdragen 
aan de samenleving dient de komende jaren 
meer ingezet dient te worden op gebieden 
als bewustwording, scholing, aanwezig 
erfgoed en een breed aanbod van kunst en 
cultuur.  

Deze inzet kan wat D66 betreft bereikt 
worden door samenwerking, ondersteuning 
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maar ook door te vertrouwen op de input 
van de sector. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Maak cultureel erfgoed zichtbaar. 
Verbeter nog meer de zichtbaarheid 
en informatie over de vele 
cultuurhistorische plaatsen en 
landschappen in de gemeente 
Wijchen. 

 Stimuleer nog meer de bundeling van 
kunst, cultuur, sport, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties op de 
Campus. 

 Zorg dat creatieve initiatieven zich 
volledig kunnen ontwikkelen. 

 Zoek verbinding met gelijke 
initiatieven in de regio voor bundeling 
van krachten. 

 Bedrijven en instellingen moeten 
uitgedaagd worden om zich te 
verbinden aan Culturele instellingen. 

 Ondersteunen bij het opzetten van 
een Crowdfundingsplatvorm voor 
culturele initiatieven. 

 Stimuleren dat in Wijchen een 
gevarieerd en voor iedereen 
toegankelijk aanbod is van kunst en 
cultuur. 

 Actief bemiddelen bij de zoektocht 
naar ruimtes voor festivals en andere 
culturele initiatieven. 

 Geen belemmeringen voor vestiging 
van ateliers, galeries en 
kunstnijverheid in het centrum en in 
de kernen. 

 Het eigendom van Kasteel Wijchen 
staat niet ter discussie. Het Museum 
mag zich nog beter profileren in het 
kasteel. 

 De kasteeltuin is een ideale plaats 
voor kleinschalige festivals en dient 
daaraan dan ook plaats te bieden. 

 De activiteiten van de bibliotheek 
moeten nog meer gekoppeld en 

verbonden worden met beleidsdoelen 
van de gemeente. 

 Er dient voortdurend geïnvesteerd te 
worden in de jeugd met betrekking tot 
kunst en cultuur zowel in onderwijs, 
musea en bibliotheek. 

 De lokale omroep dient ondersteund 
en gestimuleerd te worden bij 
continue innovatie, onafhankelijke 
journalistiek en verdergaande 
regionale samenwerking. 

 Het instellen van een cultuurraad, die 
gevraagd en ongevraagd adviezen 
kan geven, kan het kunst en 
cultuurbeleid van de gemeente 
versterken.  

 

Sporten houdt je fit, vitaal en 
sociaal 
D66 Wijchen ziet sport als gezonde 
ontspanning, maar ook als preventief, 
sociaal bindmiddel en motor van 
zelfvertrouwen.  

In Wijchen is een mooi aanbod van sporten 
voor jong tot oud. Sport laat rangen en 
standen wegvallen, geeft zingeving en 
verenigingen spelen een belangrijke 
maatschappelijke rol. Sport moet daarom 
toegankelijk zijn voor alle Wijchenaren. Door 
een uitnodigende openbare ruimte, goede 
communicatie over financiële ondersteuning 
vanuit de gemeente en facilitatie van grote 
sportevenementen, maar ook initiatieven als 
Wijchen Gezond staat D66 Wijchen voor 
sporten voor iedereen. 
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Wijchen kent een rijk divers aanbod in de 
breedtesport, maar ook in topsport. Dat zet 
Wijchen op de kaart. D66 Wijchen is trots 
op dit brede palet aan sportactiviteiten en 
sportvoorzieningen.  

D66 ziet kansen in het verder verbinden van 
mensen door sport en het inzetten van 
bewegen als preventie. Daarvoor is het van 
belang dat sport en bewegen net zo 
vanzelfsprekend wordt voor de inwoners 
van Wijchen, als het doen van de 
boodschappen. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Kinderen en volwassenen moeten 
gestimuleerd worden om te sporten. 

 Bij (her) inrichting van ruimte 
uitnodigen tot bewegen. Zoals meer 
bankjes bij speeltuinen, nodigt uit tot 
langer blijven. Wandelroutes, rookvrije 
speeltuinen. 

 D66 stimuleert delen van 
sportaccommodaties, o.a. met 
scholen en seniorenactiviteiten. En 
houdt hier rekening bij met 
nieuwbouw. 

 Versterken van sportcontacten tussen 
basisscholen en verenigingen. 

 Sportverenigingen helpen in het 
oppakken van een maatschappelijke 
rol door verenigingen te faciliteren.  

 Trainingen aanbieden in het 
voorkomen en herkennen van 
ongewenst gedrag, waaronder 
discriminatie. 

 Vereniging ondersteunen bij het 
aanbieden van sporten voor mensen 
met een beperking. 

 

Alle Wijchenaren maken deel uit 
van de samenleving 
Iedereen kan in Wijchen zichtbaar zichzelf 
zijn en wordt volwaardig geaccepteerd in 
de gemeenschap. 

Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar 
dat is niet zo. Nog altijd worden mensen die 

aangekeken of behandeld. Het zou 
niemand mogen uitmaken wat voor 
afkomst, huidskleur, levensovertuiging, 
seksuele voorkeur, geslacht, handicap, 
ziekte of leeftijd een ander heeft. Ieder mens 
heeft het recht op dezelfde kansen en 
mogelijkheden in onze samenleving. 

De gemeente Wijchen heeft nog steeds 
geen eigen antidiscriminatiebeleid. De 
noodzaak wordt niet onderkend omdat de 
geregistreerde meldingen cijfers laten zien 
die niet in verhouding staan tot landelijke 
onderzoeken.  

D66 ziet voldoende kansen in de gemeente 
Wijchen om iedereen nog meer bewust te 
maken op dit gebied. Wijchen moet zich 
verder ontwikkelen tot een inclusieve 
samenleving waar mensen zich in hun 
dagelijks bestaan volledig geaccepteerd en 
geïntegreerd voelen. D66 wil investeren in 
bewustwording, en daarmee in preventie, 
diversiteit en inclusie. 

De gemeente heeft haar taken binnen de 
Participatiewet. Maar ook daarbuiten kan de 
gemeente een stimulerende rol spelen door 
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wijkcentra en instellingen en verenigingen 
die zij ondersteunt op te roepen bewust 
werk te maken van het betrekken van 
iedereen. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:  

 Zet alle zeilen bij in 
inburgeringstrajecten zodat 
nieuwkomers snel hun weg in onze 
samenleving kunnen vinden. 

 Opstellen van een beleidsplan voor 
diversiteit, integratie en inclusie. 

 Zorg overal waar mogelijk voor 
bewustwording van elkaars waarden 
en normen en het respecteren van 
verschillen. 

 Ondersteun projecten op scholen en 
bij verenigingen die gericht zijn op 
respect voor elkaars achtergrond. 

 Zorg dat ook kinderen waar dat niet 
vanzelfsprekend is dezelfde kansen 
kunnen krijgen. 

 

Wijchen is veilig on- en offline 
Respect, vertrouwen en veiligheid zijn 
pijlers van een gezonde samenleving en 
zijn voorwaarden voor de ontplooiing van 
mensen. 

Veiligheid in de openbare ruimte is 
essentieel. Niemand is vrij om de vrijheid 
van een ander aan te tasten of om verbaal 
of fysiek geweld te gebruiken. Je vrij kunnen 
bewegen in het dagelijks verkeer hoort ook 
bij het gevoel van veiligheid. Steeds vaker 
vernemen wij van inwoners dat door 
toenemende verkeersdrukte of veranderde 

situaties diverse kruispunten en 
oversteekplekken voor fietsers niet veilig 
genoeg zijn.  

De cijfers die de basis zouden moeten zijn 
voor het beleid in Wijchen zijn onvoldoende. 
Zo blijkt dat er in onze gemeente een 
achterstand is qua handhaving en controles 
als gevolg van ondercapaciteit. Dit is o.a. 

voorgaande collegepartijen.  

Er moet meer aandacht komen voor digitale 
veiligheid; D66 wil maximale bescherming 
van de privacy. Inperkingen daarop dienen 
toetsbaar te zijn. Ook het respectvol met 
elkaar omgaan op social media hoort hierbij. 

Steeds vaker worden mensen die een 
publieke of maatschappelijke functie 
vervullen, bijvoorbeeld lokale bestuurders, 
raadsleden of ambtenaren, bedreigd of 
geïntimideerd. D66 wil dat er altijd aangifte 
wordt gedaan en dat betrokkenen, indien 
nodig, beveiliging krijgen. Tegen criminele 
organisaties die het lokale bestuur 
ondermijnen treden we hard op. Dat geldt 
ook tegen infiltratie en witwaspraktijken van 
de onderwereld in de bovenwereld. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Zorg voor een goede strategie 
aangaande digitale veiligheid binnen 
de gemeente. 

 Maximale inzet op inhalen 
achterstand aangaande controle en 
handhaving door capaciteitsprobleem 
en zorg dat dit niet opnieuw ontstaat. 

 Betrek burgers bij de veiligheid van de 
buurt en koppel terug wat er is 
gedaan. 

 Zorg voor zorgvuldige metingen van 
overlast en criminaliteit. 

 Inzet op voorlichting en preventie, o.a. 
via scholen en verenigingen. 
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 Onderzoek naar onveilige 
verkeerssituaties en naar aanleiding 
daarvan handelen.  

 Intimidatie en infiltratie door criminele 
organisaties worden hard aangepakt. 

WIJCHEN VAN EN VOOR DE BURGERS 

 

Voor een sociaalliberale partij als D66 zijn de kernwaarden zelfbeschikking, 
persoonlijke vrijheid, maar ook vrijheid in verbondenheid leidend. Dat zit in de 
haarvaten van de partij en van degenen die namens D66 lokaal actief zijn. Het is 
door deze ogen dat wij kijken naar hoe de lokale democratie zou moeten 
functioneren, waar de overheid en burger elkaar kunnen of moeten beïnvloeden en 
hoe wij omgaan met degenen die minder gemakkelijk volop kunnen participeren in 
de samenleving. 

 

De overheid in Wijchen is 
dienstbaar 
De overheid is dienstbaar aan zijn 
burgers, digitaal, maar ook op papier, 

persoonlijk en in taal die iedereen 
begrijpt. 

Informatie en diensten moeten goed 
toegankelijk zijn. Dat betekent een 
aantrekkelijke, overzichtelijke website, met 
daarin digitale dienstverlening. Het Huis van 
de Gemeente moet openstaan voor de 
inwoners, gemakkelijk een afspraak maken 
en een persoonlijke benadering zijn 
vanzelfsprekend. Voor mensen die niet zo 
digitaal zijn of niet zo taalvaardig, moet 
allerlei informatie ook op papier beschikbaar 
blijven. 
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We leven in een 24/7 maatschappij. De 
overheid wordt steeds digitaler en dat 
juichen wij toe. De website is al sterk 
verbeterd, de gemeente is steeds actiever 
op sociale media. Maar digitalisering mag 
niet leiden tot tweedeling. 

Goede informatie en persoonlijk contact zijn 
voor veel inwoners belangrijk. Voor de 
zoekende burger dient de overheid zich niet 
alleen reactief op te stellen, maar hem of 
haar ook als coach de juiste weg te wijzen. 
Dat geldt niet alleen voor de ambtenaren in 
he Huis van de Gemeente, maar ook voor 
de Sociale Wijkteams. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Daar waar hulp nodig is, moet de 
overheid niet alleen vragen correct 
beantwoorden, maar heeft de 
overheid ook een rol als coach van 
inwoners. 

 Een overheid die toegankelijk is en 
toegankelijke informatie geeft, zowel 
digitaal als op papier, en in 
toegankelijke taal. 

 Communicatie en contact dat flexibel 
is en past in de huidige tijd. Gebruik 
van moderne technieken en sociale 
media, maar ook in de avonden of op 
vrijdagmiddag afspraken mogelijk 
maken. 

 

De overheid in Wijchen is 
slagvaardig 
Het samenspel tussen raad en college is 
helder, besluitvorming is transparant en 
de uitvoering efficiënt.  

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in 
de gemeente. Het college doet voorstellen 
voor beleid dat door de gemeenteraad 
wordt bepaald. De raad stelt kaders en 
controleert. Voor de uitvoering is het college 
verantwoordelijk. Dat gebeurt door 
ambtenaren en contractpartners van de 
gemeente. Doel is het efficiënt te doen en 
zo tegemoet te komen aan de wensen van 
de inwoners. 

Sinds de ambtelijke fusie met Druten wordt 
het beleid voorbereid en uitgevoerd door de 
Werkorganisatie Wijchen-Druten. Dat 
gebeurt zo goed mogelijk, met nadrukkelijke 
aandacht voor een zorgvuldige 
betrokkenheid van de samenleving en 
private partijen.  

De overheid is een lerende organisatie, die 
anticipeert en reageert op wat de 
samenleving van haar vraagt. 
Vanzelfsprekend zorgt de overheid voor 
goede klachtenregelingen, geen onnodige 
bureaucratie en snelle en transparante 
procedures, of het nu gaat om inwoners, 
instellingen of bedrijven. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Helderheid en duidelijkheid over 
besluitvorming en de rol van raad en 
college.  

 Een goed aangestuurde, efficiënte en 
slagvaardige Uitvoeringsorganisatie.  

 Een goede samenwerking met 
bedrijven en instellingen die aan de 
gemeente diensten verlenen, waarbij 
de opdrachten leidend zijn en blijven. 

 Goede en snelle klachtenregelingen. 
Conflicten worden waar mogelijk 
opgelost zonder juridische 
procedures.  
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Democratie is een kostbaar en 
groot goed 
De gemeenteraad is de hoogste macht, 
maar laat steeds zien hoe die macht 
wordt uitgeoefend en welke belangen hij 
dient. 

Raadsleden moeten zich bewust zijn van 
hun verantwoordelijkheid. Aan de ene kant 
moeten ze besluiten nemen en knopen 
(durven) doorhakken. Aan de andere kant 
moeten besluiten worden verantwoord en 
aangepast indien wenselijk of noodzakelijk. 
De controle op het bestuur kan worden 
versterkt door een onafhankelijke 
rekenkamer. 

D66 Wijchen zal zich blijven inzetten voor 
transparante besluitvorming en gebaseerd 
op een doordacht beleid. Wij zijn tegen 
achterkamertjes en gunning zonder dat 
anderen (of andere organisaties) dezelfde 
voordelen hebben. Een sterke democratie 
betekent transparantie en integriteit bij raad 
en bestuur. Het politieke proces in de raad 
moet open zijn, met voldoende ruimte voor 
alle partijen. Dat alles zorgt voor een 
gedragen democratie, waarbij besluiten en 
uitvoering van beleid legitiem zijn en als 
zodanig worden ervaren. Daarbij is 
voorwaarde dat ook voor inwoners 
beleidsstukken en raadsbesluiten 
gemakkelijk vindbaar zijn, dat 
belanghebbenden actief worden 
geïnformeerd en dat het debat in de raad 
online gevolgd en teruggekeken kan 
worden.  

De gemeente stimuleert de vorming van 
burgerschap en democratie in het 
onderwijs. D66 steunt de 
Kindergemeenteraad die al diverse jaren 
succesvol functioneert en de 
Jongerengemeenteraad die in 2017 zijn 
primeur had.  

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Transparantie in de politieke 
besluitvorming. Via een live en 
opvraagbaar videosysteem geeft de 
raad inzicht in zijn werk.  

 Een Rekenkamer die onafhankelijk is 
van de gemeenteraad en het college. 

 Ruimte voor en faciliteren van 
onafhankelijke en kritische media.  

 De gemeenteraad neemt zichzelf 
serieus door open te staan voor 
wisselende meerderheden in de raad, 
zeker voor onderwerpen die niet zijn 
vastgelegd in het coalitieakkoord.  

 Kinderen en jongeren op basis- en 
middelbare scholen moeten op een 
actieve manier kennismaken met 
democratische waarden en 
vaardigheden, waarbij ook specifiek 
wordt ingegaan op het werk en de 
functie van de gemeente en de 
gemeenteraad. 

 

Betrek de inwoners op de juiste 
wijze 
Burgerparticipatie moet zorgvuldig 
worden toegepast en moet dienen om tot 
betere en gedragen besluiten te komen. 
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Burgerparticipatie is pas effectief als vooraf 
duidelijk is wie, waarover en hoe in dat 
proces meedoen. Daarom moet bij de 
totstandkoming helderheid zijn over 
inwonersparticipatie. De inwoners moeten 
tijdig en op de juiste wijze worden 
betrokken bij de totstandkoming en 
uitvoering van beleid. Ook moet er ruimte 
zijn voor eigen initiatieven van inwoners. Dat 
betekent niet dat iedereen over alles moet 
meepraten en beslissen. Aan valse 
verwachtingen heeft niemand wat. 

D66 is voor het maken van een 
Participatieverordening, waarin zaken als 
buurtrechten en participerend budgetteren, 
maar ook het betrekken van inwoners 
worden beschreven. Het werk van de raad 
kan worden versterkt via democratische 
controle door burgers en media.  

D66 Wijchen is trots op de vele vitale 
kernen. D66 is een groot voorstander van 
de processen van Dorps-Ontwikkelings-
Plannen, die zorgen voor meer dynamiek en 
beter afgestemd beleid voor lokale 
gemeenschappen. Met ook de 
Omgevingswet in acht, dienen er ook 
gedragen en volwaardige wijkplannen te 
komen. Het is zaak daarbij het proces van 
inwonersparticipatie zorgvuldig te laten 
verlopen. Daarbij dient duidelijk te zijn of er 
budget is of komt om de door de bewoners 
gemaakte keuzes uit te voeren. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Zorgvuldige burgerparticipatie door 
het integraal onderdeel van besluiten 
te maken. 

 Een Participatieverordening biedt 
duidelijkheid en ruimte voor 
inwonersparticipatie. 

 Zoeken naar nieuwe vormen van 
inwonersparticipatie, zoals toetsing 
van de politiek via een digitaal 
burgerforum. 

 Versterk participatie in kernen en 
wijken via gedragen dorps- en 
wijkplannen. 

 Iedere twee jaar wijst de raad een 
budget toe aan het Innovatiefonds 
Leefbaarheid, voor initiatieven om de 
gemeente, of een dorp of wijk 
aantrekkelijker te maken. 

 

Wijchen is deel van een vitale 
regio 
Iedereen is gebaat bij regionale 
afstemming over allerlei zaken. Dat geldt 
voor de regio, Gelderland en waar nuttig 
de provincie- en landsgrenzen 
overschrijdend. 

Wijchen is geen eiland. Voor zaken als 
wonen, werken, ondernemen, onderwijs, 
zorg, verkeer, cultuur, duurzaamheid, 
toerisme en recreëren gaan Wijchenaren de 
gemeentegrenzen over en komen mensen 
van elders naar Wijchen. 

Veel samenwerking binnen de regio 
Nijmegen wordt uitgevoerd door 
Gemeenschappelijke Regelingen (GR). De 
invloed van de diverse gemeenteraden 
daarop blijft een punt van zorg. Leden van 
GR-besturen zijn de portefeuillehouders uit 
de diverse gemeenten die ieder voor zich 
verantwoording verschuldigd zijn aan hun 
gemeenteraad. Daar waar nuttig kunnen 
agendacommissies met raadsleden zorgen 
voor meer zicht en sturing. Maar de leden 
vertegenwoordigen hun gemeenteraad, niet 
de politieke partijen waarop de burgers 
hebben gestemd. 
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D66 wil de positie van raadsleden en de 
partijen die zij vertegenwoordigen t.o.v. de 
samenwerkingsverbanden versterken. Een 
middel zou kunnen zijn dat er een platform 
komt waarin de politieke partijen uit de regio 
evenredig zijn afgevaardigd. Dat zou 
kunnen door de agendacommissie van de 
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 
(MGR) in die zin om te vormen, of door 
periodiek een politiek congres over de GR-
en te organiseren. Hoewel geen formeel 
orgaan kan het politieke debat leiden tot 
raadgevende adviezen die de 
gemeentegrenzen overschrijden.  

Voor de burger zijn lokale lasten belangrijk. 
Daarbuiten gaat het om goede 
dienstverlening, of het nu gaat om een 
paspoort of dat de wegen in de winter 
worden gestrooid. Daarbij is de schaal van 
de gemeente veel minder relevant. Tegelijk 
hebben historisch-geografische en culturele 
factoren de regio gevormd. Die zijn ook 
bepalend voor de identiteit op lokaal niveau.  

Waar het gaat om regionale bestuurlijke 
samenwerking gaat onze voorkeur uit naar 
een model met Nijmegen in het centrum 
met aan weerszijden de twee sterke 
gemeenten Berg en Dal en Maas en Waal. 
Dat dit in een verdere toekomst zou kunnen 

leiden tot één gemeente sluiten we niet uit. 
Nauwere samenwerking binnen Maas en 
Waal is het eerste streven. Wat dit betreft is 
de ambtelijke fusie met Druten de eerste 
stap. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Een de gemeentegrenzen 
overschrijdend politiek platform kan 
de positie van raadsleden versterken. 

 D66 Wijchen steunt initiatieven om de 
kracht van de regio verder te 
versterken en te focussen op wat ons 

 

 Binnen de marketing zijn zowel het 
Rijk van Nijmegen, Maas en Waal als 
de eigen identiteit van Wijchen 
belangrijk. 

 Een actueel overzicht van alle 
samenwerkingsverbanden van de 
gemeente met duidelijkheid wie vanuit 
Wijchen medebestuurder is moet 
openbaar toegankelijk zijn. 

 Nut en noodzaak van alle 
samenwerkingen via 
Gemeenschappelijke Regelingen 
moeten regelmatig worden 
heroverwogen. 

 Bij regionale samenwerking is het 
uitgangspunt: beleid lokaal en 
uitvoering, waar efficiënt, regionaal.

 

  



VERKIEZINGSPROGRAMMA D66 WIJCHEN 2018-2022 

Wijchen VP2018 Stem D66 op 21 maart 2018 Pagina 28 van 34 

WIJCHEN IS FINANCIEEL IN BALANS 
Om ook in de toekomst een gezonde gemeente te zijn wil D66 inzetten op duurzame en 
groene gemeentefinanciën. 

 

Omdat zowel geld als natuur en milieu 
schaarse middelen zijn wil D66 Wijchen 
zorgen dat deze middelen niet verspild 
worden. Komende generaties dienen 
dezelfde kansen en mogelijkheden te 
hebben. Ook de gemeente Wijchen zal bij 
haar beslag op genoemde middelen nog 
duidelijker moeten kijken naar de toekomst. 

Tot nu toe heeft de gemeente Wijchen niet 
aantoonbaar zijn eenmalige inkomsten uit 
onder andere grondexploitatie in weten te 
zetten om ook voor de toekomst verzekerd 
te zijn van het nu geboden 
voorzieningenniveau. Veel extra inkomsten 
zijn bijvoorbeeld gaan zitten in stenen en 
niet in verduurzaming zodat exploitatie ook 
in de toekomst verzekerd is. 

Voor de komende jaren wil D66 de 
schaarse middelen inzetten voor doelen die 
voor de langere termijn het beste zijn voor 
de maatschappij. Ook bestaande 
inkomsten- en uitgavenmodellen zullen 
daarbij kritisch tegen het licht gehouden 

moeten worden. Omdat soms andere en 
soms pijnlijke keuzes gemaakt dienen te 
worden zal de verantwoording duidelijk 
moeten zijn met koppeling naar de te 
bereiken doelen. 

De speerpunten van D66 Wijchen zijn: 

 Bij landelijke of provinciale 
bezuinigingen afgewogen besluiten 
maken of deze een op een worden 
doorgezet. 

 De financiële rapportages worden 
vergezeld met een rapportage over 
duurzaamheidsdoelen. 

 De rapportages zijn digitaal 
toegankelijk en begrijpelijk voor iedere 
inwoner. 

 Bij evenementen en projecten in 
Wijchen wordt duidelijk zichtbaar 
aangegeven of de gemeente hieraan 
bijgedragen heeft. 

 Uitgaven en inkomsten worden 
duidelijk gekoppeld aan doelen. 

 Sluitende gemeentefinanciën ook voor 
de toekomst. 

 Een zorgvuldig en goed onderbouwd 
beheer van onze reserves. 

 Een vergroening van ons OZB-beleid. 

 Afschaffen van de precariobelasting 
op terrassen en van de 
toeristenbelasting. 
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TERUGBLIK 2014 - 2018 
D66 Wijchen wist allerlei successen te behalen met als doel om Wijchen beter te maken. 
Dat was niet altijd gemakkelijk. Als oppositiepartij had D66 Wijchen te maken met een 
coalitie die vooral de eerste jaren van deze periode de neiging had alles te willen bepalen. 
Dat weerhield ons er niet van om onze stem nadrukkelijk te laten horen. Niet alleen om 
kritisch te willen zijn, maar vanuit een constructieve houding en de wil om samen te 
werken.  

 

Duurzaamheid, ecologie, scheiding afval, 
energiescan, controle milieubeheer, 
duurzame stroom, zonne- en windenergie. 

D66 Wijchen was en is de meest duurzame 
partij in Wijchen. D66 maakte zich sterk 
voor het afmaken van de Ecologische 
Verbindingszone, zonder de verbinding 
verdwijnen vele soorten dieren. D66 
steunde de afvalscheiding, maar drong aan 
op meer. Zo riepen we op mee te doen met 
scheiding van luiers en 
incontinentiemateriaal. D66 wilde inwoners 
helpen een energiescan van hun huis te 
maken, maar andere partijen vonden het 
niet nodig. D66 riep op het gemeentelijke 
wagenpark te verduurzamen. D66 vroeg om 
meer en betere milieucontroles bij bedrijven. 
D66 vroeg de gemeente energie duurzaam 
in te kopen. Het was D66 die opriep op 
daken van sportverenigingen zonnepanelen 
te plaatsen. D66 stemde tegen de 
Gedragscode Windenergie omdat die erop 
gericht was de op de middellange termijn 
zo nodige windmolens tegen te werken. In 
het algemeen pleitte D66 voor meer daden 
en hekelde het vooruitschuiven van 
concrete maatregelen. 

Ruimte, wonen, verkeer. 

D66 Wijchen is al jarenlang de grootste 
pleitbezorger voor beter openbaar vervoer. 
Mede door D66 kwam er een tweede 
perron en het keerspoor met een 
kwartierdienst richting Nijmegen. D66 liet 
Bankhoef opnemen in de provinciale 
agenda en ter attentie brengen in de 
landelijke politiek. Ook lokaal was D66 actief 
bezig met verkeer, o.a. in de 
tunneldiscussie. D66 was tegen het plan 
van het college om een verkeersweg door 
Kerkeveld aan te leggen en pleitte voor 
maatregelen zonder tweede ontsluiting.  

Economie, inkomen en bijstand, schuldhulp, 
casino, actief boerenbeleid, terrassenplein, 
armoedecompensatie, winkelen op 
zondagen. 

D66 Wijchen zorgde voor meer steun voor 
schoolgaande kinderen uit arme gezinnen, 
en ook voor steun aan ZZP-ers. D66 riep op 
om mensen die al lang in de bijstand zitten 
flexibeler en actiever te benaderen. D66 
pleitte voor focus op schuldhulpverlening en 
preventie, vooral bij jongeren. D66 was 
tegen een casino, waarbij slechts enkele 
plekken al waren vastgelegd. D66 riep op 
tot een actief boerenbeleid: controles, 
tegengaan criminaliteit én hulp aan boeren. 
D66 maakte zich sterk voor een centraal 
plein met terrassen op de markt, en dat 
kreeg bijval bij diverse ondernemers en veel 
inwoners. D66 zorgde voor verruiming van 
de zondagsopenstelling van winkels.  
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Onderwijs, kinderopvang, scholen, (kinder-) 
mishandeling. 

D66 Wijchen vroeg aandacht voor het 
ondersteunende personeel door de 
Conciërge van het Jaar te laten verkiezen. 
D66 maakte zich sterk om gastouders 
minder belasting te laten betalen. D66 hielp 
ook het bestuur van Kans en Kleur redelijk 
te zijn en beter te communiceren; dat 
speelde bij de sluiting van SamSam en bij 
het voornemen docenten te korten bij een 
werkonderbreking. D66 vroeg om meer te 
letten op kwaliteit dan alleen op aantallen 
als scholen al dan niet gesloten worden. 
D66 was zeer kritisch over Veilig Thuis.  

Sociaal, raadpleging Wmo en Jeugdwet, 
populatiegebonden bekostiging, opvang 
jongeren, senioren en jong dementerenden, 
ontzien jongeren. 

D66 Wijchen is een sociale partij. D66 was 
initiatiefnemer van de Raadpleging Wmo 
een Jeugdwet, waarbij de raad de inwoners 
opzocht met de vraag of ze zich geholpen 
voelden. D66 was de meest kritische partij 
bij een nieuwe, van de regio afwijkende, 
manier van bekostiging van de zorg; men is 
er niet voor klaar, het is overhaast en kan 
ten koste gaan van welzijn en zorg voor de 
inwoners. D66 was zeer kritisch over 
subsidie aan evangelische jongerenopvang. 
D66 steunde projecten om senioren sociaal 
actief te laten zijn en niet te vereenzamen, 
voor meer aandacht voor dementerenden 
en pleitte voor projecten gericht op de jong-
dementerenden. D66 pleitte voor het 
ontzien van jongeren in een gezin dat veel 
zorg behoeft.  

Bruisende samenleving, cultuur en erfgoed, 
Kasteel Museum, leefbaarheid, inclusieve 
samenleving, vrijwilligers, veiligheid. 

D66 Wijchen steunt hoe bruisend Wijchen 
is. D66 kwam meermalen op voor Museum 
Kasteel Wijchen en voor het Kasteel, dit 
unieke symbool van Wijchen. D66 pleitte 
voor het zichtbaar maken van erfgoed in de 
openbare ruimte. D66 vroeg om een actief 
kunstbeleid. D66 stond aan de wieg van het 
Innovatiefonds Leefbaarheid. D66 maakte 
zich sterk voor een veel actiever 
antidiscriminatiebeleid. Het was D66 die het 
initiatief nam voor het doen herleven van de 
vrijwilligerscentrale. D66 kwam op voor 
digitale veiligheid, het voorkomen van 
datalekken en bescherming van de privacy. 
Ook steunden we de beveiliging van 
bedrijventerreinen en vroegen we het 
college beter te handhaven.  

Burgerschap, transparant bestuur, media, 
college raad beter laten informeren, 
dorpsplannen, burgerparticipatie.  

D66 Wijchen vroeg om klaarheid over alle 
problemen bij Arcus en de Valendrieseweg, 
toen daar geen antwoord op kwam leidde 
dat tot een uit te voeren raadsenquête (in 
2018). D66 was kritisch op én maakte zich 
sterk voor de lokale omroep. D66 was 
meermalen kritisch over politieke 

jarenlang niet innen en plots verhogen van 
terrassenbelasting en het herhaaldelijk niet 
op tijd de raad om toestemming vragen om 
(veel) geld uit te geven. D66 was een warm 
pleitbezorger van de Kindergemeenteraad 
en de Jongerengemeenteraad. D66 maakte 
zich sterk voor dorpsplannen voor de 
kernen. D66 was een van initiators om 
burgerparticipatie veel beter en duidelijker 
toe te passen. 
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ONZE MENSEN 
 

1. Esther Dauphin 
De kandidatenlijst wordt aangevoerd door Esther Dauphin (46). Zij is tevens 
voorzitter van de huidige fractie. Haar verdienste is dat zij met haar eigen stijl 
D66 Wijchen heeft gemaakt tot een belangrijke politieke speler. Ook in de 
oppositie doet het ertoe wat D66 Wijchen zegt. Esther werkt als manager ict 
bij de Voergroep Zuid en ze is bestuurslid bij hockeyclub MHC.  

 
2. Emmy Wittenberg 
Emmy Wittenberg (32) is al 10 jaar actief lid van D66. Ze is raadscommissielid 
en neemt deel aan Route66, het landelijke talentprogramma van D66. Emmy is 
docent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en cursusleider 
didactische basisprincipes voor onder meer het UMCG. Als vrijwilliger was 
Emmy betrokken bij turnvereniging de Leleaart en Speelotheek Wijchen. 

 
3. Kees van Galen 
Kees van Galen (61) is raadslid namens D66 en tevens lid van de 
Agendacommissie en voorzitter van de raadswerkgroep Burgerparticipatie. Hij 
is historicus, directeur/eigenaar van Tiantan | Reizen naar China en vrijwilliger 
bij Museum Kasteel Wijchen. Voor hij actief werd voor D66 was Kees voorzitter 
van Lbg Woezik en de SKW (voorloper van MeerVoormekaar). 

 
4. Arjan Moerman 
Arjan Moerman (45) is raadscommissielid en verzorgt voor D66 Wijchen de 
communicatie en pr. Arjan is eigenaar van Blickfång Communicatie, een online 
marketing en strategiebureau. Hij is medeorganisator van Open Coffee 
Wijchen voor ondernemers in de regio, en als coach betrokken bij het ICT-
Platvorm Arbeidsbemiddeling van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. 

 
5. Kim Vereijken 
Kim Vereijken (37) is lid van de steunfractie. Ze is bedrijfskundige en werkt als 
beleidsadviseur innovatie, opleiding en kwaliteit & veiligheid bij de vereniging 
van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Daarnaast is 
zij altijd bestuurlijk actief geweest, eerst als student en later in het Wijchense 
verenigingsleven als penningmeester bij onderwatersportteam Pontos. 

 
6. Joris Brand 
Joris Brand (30) is steunfractielid van D66, voorheen in Bernheze en sinds 
enige tijd in Wijchen. Joris is diëtist en mede-eigenaar van Diëtistenpraktijk 
Nijmegen. Hij is professioneel bezig met gezondheid en goede, natuurlijke 
voeding, zodat mensen beter functioneren en zich beter voelen. Ook op 
gemeentelijke schaal zet Joris zich in voor het verbeteren van zorg en welzijn. 
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Overige kandidaten op de lijst 
Achter de top 6 van D66 Wijchen staan diverse mensen die een bijdrage leveren en die midden 
in de samenleving van Wijchen staan.  

7. Han Demmers 
Han is al 7 jaar lang als commissielid een belangrijke steunpilaar van de fractie D66 Wijchen. 
Hij werkt als financieel specialist bij het UWV en is ambassadeur van Ieder1Gelijk. 

8. Gé Sommerdijk 
Gé is campagneleider voor D66 Wijchen. Hij heeft een achtergrond als leerkracht, als 
bestuurslid van De Blije Dries en is bekend als muzikant bij Hosanneke. 

9. Claudi Teijgeler 
Claudi werkt bij Liander en weet alles van slimme meters. Voor D66 denkt hij mee als het 
gaat om duurzaamheid en de energietransitie. 

10. Elias Rinsampessy 
Elias is antropoloog en hield en houdt zich bezig met vraagstukken van interculturele 
communicatie en de multiculturele samenleving.  

11. Gerrit Jan Pelgrum 
Gerrit Jan heeft een achtergrond als muzikant en muziekdocent. In Wijchen was hij jarenlang 
actief op het thema integratie en helpt hij waar nodig de fractie van D66. 

12. Giel Beijer 
Giel is milieuchemicus en werkzaam als arbeid hygiënist bij de Arbo Unie. Van jongs af aan 
werd thuis gediscussieerd over politiek. 

13. Jacques Wijnoogst 
Jacques werkt wereldwijd als consultant in de agrofood. Hij was in het verleden raadslid en 
steekt nog altijd zijn mening niet onder stoelen of banken. 

14. Liesbeth Hemrica 
Liesbeth is advocaat te Wijchen, gespecialiseerd in o.a. arbeidsrecht. Ze is tevens mediator 
en toezichthouder in de jeugdzorg en was lid van de gemeentelijke bezwarencommissie. 

15. Sjef Daverveld 
Sjef is al sinds 1978 actief voor D66, in allerlei functies, ook als raadslid. Veel Wijchenaren 
kennen hem als bevlogen man als het gaat over de lokale en regionale geschiedenis. 

16. Willy Brink 
Willy is 2x acht jaar raadslid en een periode wethouder namens D66 geweest. Hij was 
advocaat maar maakte een carrière-switch en is nu parkmanager van bedrijventerreinen. 

17. Walther Verhoeven 
Walther is communicatiemanager in de gezondheidszorg. Hij was binnen D66 actief als 
voorzitter van D66 Rijk van Nijmegen.  

18. Wim Beijer 
Wim is al heel lang actief voor D66 Wijchen. Hij heeft een achtergrond als manager sociale 
dienst en is bestuurslid van de welzijnsstichting MeerVoormekaar. 
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UITGANGSPUNTEN EN RICHTINGWIJZERS VAN D66 
D66 is een landelijk opererende partij die uitgaat van de mensen en dus mensen aanspreekt. 
D66 baseert zich op vijf sociaalliberale richtingwijzers:  

• Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
• Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
• Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
• Beloon prestatie en deel de welvaart 
• Denk en handel internationaal 

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. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. 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. Wat mensen 
voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
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.  

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. Lichamelijke integriteit, 
geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming 
en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die 
waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en 
anderen. 

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. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en 
vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een 
dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en 
iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met 
elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch 
proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen 
we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

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. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten 
dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. 
Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder 
oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 
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Colofon 
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen dankzij het denk- en schrijfwerk van vele 
betrokken D66-leden uit Wijchen, in het bijzonder Esther Dauphin, Han Demmers, Willy Brink, 
Arjan Moerman, Emmy Wittenberg, Kim Vereijken, Claudi Teijgeler, Wim Beijer, Joris Brand en 
Kees van Galen (coördinator en eindredacteur).  
Fotografie: Kees van Galen, Arjan Moerman, Emmy Wittenberg en Beeldbank D66. 

Speciale dank gaat uit naar onze mede-democraten binnen D66 Rijk van Nijmegen voor het 
klankborden en de onderlinge afstemming, en naar de Mr. Hans van Mierlo Stichting en het 
landelijk bureau van D66 voor de hulp en ondersteuning op afstand. 

Het verkiezingsprogramma is besproken door de leden van D66 Wijchen op 4 december 2017 
en formeel vastgesteld door de Wijchense leden van D66 Rijk van Nijmegen op 12 december 
2017. Publicatiedatum: 1-1-2018. 

 

 


