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Inleiding 
De VVD Montferland heeft na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haar verantwoordelijkheid genomen 
en heeft samen met het CDA, LBM en D66 in de periode 2018-2022 een coalitie gevormd in de gemeente 
Montferland. In het coalitieprogramma is met name de focus gelegd om meer verantwoordelijkheid bij de 
samenleving te willen en durven leggen. De samenleving vormen we immers als inwoners van Montferland 
zelf; het gemeentebestuur moet met en voor de inwoners de overheidstaken goed en efficiënt uitvoeren en 
bestuurlijk de gemeenschap vertegenwoordigen. Basis is dat de VVD Montferland een kleine overheid wil en 
men niet voor alles als eerste maar naar de gemeente gaat; zelf verantwoordelijkheid nemen, maar vooral 
ook krijgen over de eigen leefomgeving 
 
VVD Montferland heeft zich in de gemeente samen met de coalitiepartners in de coalitieperiode 2018- 2022 
sterk gemaakt voor de leefbaarheid in de diverse kernen. Faciliteren van initiatieven en waar nodig eenmalig 
bijdragen met middelen.  
Verder hebben we stevig ingezet om onder andere het Centrumplan Didam verder te brengen waardoor 
de lokale economie versterkt kan worden, zodat de gemeente interessant is en blijft voor (toekomstige) 
gezinnen en (toekomstige) bedrijven. 
 
De eerste resultaten van dit plan zijn na een intensieve periode van samenwerking en terugkoppeling veel 
belovend. Daarnaast hebben we met de Provincie en de Groene Metropoolregio (voorheen Regio Arnhem- 
Nijmegen) in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) de uitbreiding van DOCKSNLD 2 voorbereid, 
zodat we ruimte en mogelijkheden kunnen blijven bieden voor nieuwe werkgelegenheid bij logistieke 
bedrijven die zich graag hier willen vestigen door o.a. de gunstige ligging bij snelwegen en spoor en dicht bij 
de haven van Emmerich. De locatie DocksNLD 2 is via de regio en provincie op het laatst gewijzigd en daar 
hebben we onder protest mee ingestemd om vooralsnog de economische belangen van Montferland en de 
regio veilig te stellen; de afgelopen jaren hebben we altijd gepleit voor uitbreiding van het bedrijventerrein 
aan de oostzijde ipv de noordzijde. De VVD wil de komende periode een nadere beschouwing van de 
huidige locatie en in overleg met de direct aangelegen kernen en buurgemeente Oude IJsselstreek opnieuw 
met de provincie en regio in gesprek of deze Noordelijke locatie nu werkelijk de enige haalbare en gewenste 
locatie is, mede in het licht van de eerdere plannen van de oostelijke uitbreiding met optimale ontsluiting 
richting de haven van Emmerich. Dit had en heeft nog steeds onze voorkeur. 
Naast grote logistiek zien we qua invulling ook kansen en mogelijkheden voor een grotere diversificatie van 
bedrijven in dit gebied. Tot 1/3 oppervlak voor de Maak en MKB willen we nader onderzocht hebben en zo 
mogelijk ook invullen aan de oostelijke zijde. 

 
De VVD vond en vindt de Recreatie en Toerisme (R&T) sector een belangrijke economische pijler voor 
Montferland en de omgeving. Hier liggen kansen om het uniek grensoverschrijdende gebied Montferland te 
promoten en daarmee ook voor extra werkgelegenheid te zorgen. We hebben met de gemeentecoalitie een 
nieuw R&T beleid vastgesteld en besloten de promotie en marketing dichter bij huis te organiseren; 
vanzelfsprekend samenwerkend met de Achterhoek en Liemers, twee REGIONALE gebieden die ook op 
R&T inzetten en samen met Montferland veel te bieden hebben. Maar ook vanuit Emmerich, samen met 
Duitsland inzetten op de Duitse toerist. 

 
Fiets-, wandel-, en menroutes door en rondom de Montferlandse bossen worden steeds bekender en zorgen 
voor extra bezoekers voor de lokale horeca en winkels. Diverse dorpsplannen zijn de afgelopen jaren 
opgenomen in een lijst van zaken en worden momenteel verder voortgezet en gerealiseerd. Hiermee blijft 
de leefbaarheid in de kleine kernen op peil en hebben ook deze kernen toekomst voor (jonge) gezinnen. 

 
Vanaf maart 2020 is de samenleving in de greep van Corona. Opeens kregen we te maken met beperkingen 
in onze vrije samenleving: afstand houden en minder sociale contact, veel detailhandel en horeca werden 
gedwongen de zaak (tijdelijk) te sluiten en verenigingen als sport- en culturele voorzieningen gingen op slot. 
Duidelijk werd dat sommige ondernemers enorm de dupe zouden kunnen worden van de Corona-
maatregelen. Zowel de rijksoverheid, de provincie als ook de gemeente hebben maatregelen getroffen om 
ondernemers economisch bij te staan, ook al ben je als gemeente zeer beperkt in hetgeen hierin gedaan 
kan worden. De gemeente heeft in lijn met VVD Montferland het lokaal besteden bij detailhandel en horeca 
gestimuleerd. Daarnaast is in goed overleg met de ondernemers continu gezocht naar nieuwe mogelijkheden 
om ondernemerschap te blijven faciliteren. Ook in de nieuwe fase waarin weer meer mogelijk wordt, wil de 
VVD aandacht voor de ondernemers houden en hen faciliteren bij het doorgaan om de verliezen van 
afgelopen periode goed te kunnen maken. Daarvoor is het van belang dat Montferland als gemeente een 
positieve uitstraling heeft en houdt én de naamsbekendheid verder vergroot. Iedere tevreden inwoner, 
recreatieve of toeristische bezoeker én iedere zakelijke relatie van een Montferlandse ondernemer is immers 
een ambassadeur van onze gemeente. 
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Vooruitlopend op en inmiddels in lijn met de landelijke ontwikkelingen, heeft Montferland al enkele jaren een 
lage werkloosheid en een zeer beperkt aantal inwoners die gebruik moeten maken van bijstand (ca. 1% van 
de gehele bevolking). Door leven-lang ontwikkelen/leren direct en indirect te stimuleren kunnen werknemers 
binnen het eigen bedrijf doorgroeien of horizontaal doorstromen naar een ander bedrijf zonder tussenkomst 
van de uitkeringsinstantie UWV of de gemeente. Komt men toch bij het UWV terecht, dan is snelle uitstroom 
wenselijk en bij de huidige arbeidsmarkt is dit zeker te realiseren. Mocht men na afloop van de WW-periode 
toch bij de gemeente terechtkomen, dan wordt daar snel geschakeld om weer aan het werk te komen; soms 
met tijdelijke ondersteuning of met aanpassing in de geboden vacature. Door deze benadering is er binnen 
de gemeente ook voldoende ruimte om de inwoner die het niet zelf redt te blijven ondersteunen. 

 
Financieel heeft Montferland de zaken vanaf 2022 op orde; diverse keren is de afgelopen tien jaar tot 
ingrijpende pakketten van maatregelen besloten om de gemeentelijke begroting sluitend te kunnen krijgen. 
Keuzes die vaak moeilijk waren/zijn, hadden/ hebben vaak directe invloed op de lokale samenleving en 
soms nog komt voor dat niet iedereen het eens is over een besluit. 
Toch was en is de VVD Montferland van mening dat iedere inwoner het recht heeft op een financieel 
gezonde gemeente; een gemeente waar de gemeentelijke taken naar behoren en tegen lage kosten worden 
uitgevoerd. Daarnaast mag iedere inwoner verwachten dat een gemeente de rekening niet direct bij de 
inwoner neerlegt, maar dat allereerst intern wordt bekeken of het goedkoper kan en of er andere middelen 
beschikbaar zijn. Door eerst een beroep te doen op zelfredzaamheid en elkaar helpen, kunnen we ook in 
de toekomst de gemeentelijke financiën op orde houden en de schaarse middelen daar inzetten waar ze écht 
nodig zijn: ondersteuning van onze inwoners. 

 
Naast de zaken die wij als partij mede tot stand hebben weten te brengen, zijn er voldoende onderwerpen 
waar wij ons in de toekomst nog harder voor willen inzetten. Allereerst het realiseren van voldoende nieuwe 
woningen waarmee we daadwerkelijk bijdragen aan een oplossing voor dit steeds groter wordend probleem. 
De VVD Montferland wil een Deltaplan Wonen vormen waardoor nieuwbouw moet worden gecreëerd, 
maar ook moet worden voorkomen dat via o.a. speculatie, grote partijen huizen voor een korte termijn 
worden opgekocht en uitsluitend voor financieel gewin, worden doorverkocht. De woningvoorraad moet 
gevarieerd zijn, aansluiten bij en liefst al vooruitlopen op de lokale vraag naar type woningen. De VVD 
streeft naar eigen woningbezit voor eenieder die dat wil. Wie op leeftijd is en kleiner wil gaan wonen moet 
daartoe in de gelegenheid gesteld worden door te bouwen appartementen of evt een kleinere woning (ook 
tiny houses). Daarmee komen er ook weer woningen vrij en kunnen treintjes van vrijkomende woningen op 
gang komen voor doorstromers, jonge gezinnen en jongeren.  
 

 
In de huidige coalitieperiode hebben we via het innovatiefonds MKB diverse nieuwe initiatieven van 
ondernemers kunnen ondersteunen en daarmee innovatie, werkgelegenheid en verduurzaming kunnen 
(laten) realiseren. Voor de nieuwe periode willen we wederom een innovatiefonds instellen en daarmee 
opnieuw innovatieve ondernemers stimuleren. Daarnaast wil de VVD Montferland meer bewegingsruimte 
en minder regelgeving voor inwoners en ondernemers, zodat men optimaal kan blijven ondernemen, ook 
als de omgeving of de markt verandert. Regelgeving moet hierin faciliteren en niet belemmerend werken! 

 
Wij sluiten onze ogen niet voor de veranderende maatschappij en de uitdagingen die daarbij horen. Wij zien 
als gevestigde liberale partij het populisme steeds verder groeien, waardoor bijzaken steeds minder te 
onderscheiden zijn van hoofdzaken, en waardoor tijd wordt besteed aan onderwerpen en zaken die ons 
afleiden van onderwerpen die er echt toe doen. 

 
VVD Montferland richt zich op hoofdzaken en onderwerpen die er écht toe doen. Wij willen ons bezig 
houden met feiten en een langetermijnvisie waardoor wij als gemeente ons volledig kunnen richten op de 
grote kwesties die komen, zonder tijd en geld te spenderen aan de waan van de dag. 

 
Wij hopen u door deze boodschap op hoofdlijnen en onderstaand verkiezingsprogramma waarin wij onze 
standpunten gedetailleerder toelichten, te overtuigen om uw steun op 16 maart 2022 voor de VVD Montferland 
uit te spreken. 
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Verkorte verkiezingsprogramma 
De VVD Montferland streeft naar een gemeente waar: 

 
1. Fijn Wonen een vanzelfsprekendheid is 
Er zijn te weinig woningen, ook in onze gemeente. Mensen die hier willen blijven wonen, wordt het bijna 
onmogelijk gemaakt. Wij willen deze wooncrisis aanpakken door het beleid rondom wonen en werken te 
vergemakkelijken en een deltaplan voor woningbouw te creëren. Wij willen komende vijf jaar ieder jaar ten 
minste 170 woningen bouwen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de inwoners en waar nodig met 
de provincie, waar we buiten de contouren van de dorp kunnen bouwen. Panden die leegstaan moeten 
veel gemakkelijker kunnen worden omgebouwd tot nieuwe woningen. Braakliggende terreinen moeten 
geschikt gemaakt worden voor woningbouw en op de korte termijn moet kunnen worden bijgebouwd. Er 
moeten hierover nieuwe stevige afspraken met de Provincie en het Rijk worden gemaakt. 

 
2. Je écht kunt ondernemen en met plezier naar je werk gaat 
Het moet ondernemers en bedrijven gemakkelijk gemaakt worden om echt te ondernemen. Ook op een 
eventuele woonlocatie. De gemeente kan (nieuwe) ondernemers maatwerk bieden door hen tegemoet te 
komen in hun belastingen. Startende ondernemers willen we gedurende het eerste kalenderjaar 
compenseren voor het gebruikersdeel OZB op hun bedrijfspand. Een nieuw innovatiefonds moet 
ondernemers stimuleren om te blijven innoveren. Daarnaast vinden wij dat de voorzieningen bij 
bedrijventerreinen op niveau moeten blijven. Een goede bereikbaarheid vinden wij voor vele ondernemers 
een voorwaarde. een gezond voorzieningsniveau en een integrale aanpak door ondernemers in 
samenwerking met de overheid is de beste garantie voor kwalitaatief goede bedrijventerreinen en zorgt 
voor een goed verstigingsklimaat in de gemeente. 

 
3. De Economie en de Gemeentelijke financiën gezond en robuust zijn 
Een gezond financieel beleid is essentieel voor een goed en effectief beleid. Een sluitende begroting, waar 
ook nog een deel wordt gespaard, is essentieel. Geld waarover onduidelijkheid bestaat en nog niet 
vaststaat, mag ook niet worden uitgegeven. Een robuust financieel beleid creëert ruimte voor lange termijn 
investeringen die de leefbaarheid in de gemeente vergroten. De taken en activiteiten van een gemeente 
moeten strak begroot worden en waar mogelijk onder behoud van profijtbeginsel in rekening worden 
gebracht bij de eindgebruiker. Primair moet er een koppeling zijn van doeluitkeringen aan de taken 
waarvoor middelen ontvangen worden. Inzet van eigen middelen door het heffen van belastingen bij 
inwoners en bedrijven, dient tot een minimum beperkt te worden en als laatste middel te worden ingezet. 

 
4. Veiligheid een absolute basistaak van de gemeente is 
Bewoners moeten zich niet onveilig hoeven voelen: in en rondom hun eigen woning, op het werk, in de 
openbare ruimte en in het verkeer binnen de gemeente. Wij willen ons inzetten op echte veiligheid en 
minder op regels. Er dient een korte lijn te zijn met de politie die snel en adequaat kan optreden als dat 
nodig is. De overheid dient repressief op te treden tegen maatschappelijk ongewenste en criminele 
activiteiten. Inzet van lokale toezichthouders zoals BOA’ s moet flexibel zijn; surveilleren en direct optreden 
als er signalen zijn van overlast. Verder spreekt de VVD zich (opnieuw) uit tegen vestiging en gedogen van 
coffeeshops in de gemeente. Op bestuurlijk niveau willen we continue waakzaamheid op ondermijning. 

 
5. Zelfredzaamheid leidend is, maar ondersteuning wordt geboden indien nodig 
Initiatieven die de zelfredzaamheid mogelijk maakt, worden door de VVD zeer gewaardeerd. Wij stimuleren 
en ondersteunen die initiatieven. Wij staan voor het vermogen om dagelijkse activiteiten zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven doen, maar ook daginvulling, administratie en het vermogen relaties te 
onderhouden. Daarnaast erkennen we dat de overheid een zorgtaak heeft. De VVD stelt de 
zelfredzaamheid hierin wel centraal. Een ieder moet zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen als zij of hij 
dat wil. Zelfstandig wonen betekent ook zelf de huishoudelijke taken organiseren via de directe omgeving / 
familie of door desnoods zelf huishoudelijke hulp inschakelen. De gemeente draagt zorg voor hen die geen 
beroep kunnen doen op de omgeving of familie en zelf niet draagkrachtig genoeg zijn om hulp in te 
schakelen. Invulling van de taken vindt op kosten en effectieve manier onder regie van de gemeente 
plaats. 
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6. Een goed niveau van onderwijs, sport en cultuur is en een goede balans tussen toerisme en 
wonen 

De gemeente Montferland is rijk aan prachtige natuurgebieden en landschappen en trekt daarmee 
gedurende het hele jaar (dag)toeristen en recreanten. Samen met ondernemers, vertegenwoordigt in het 
Toeristische Platform Montferland (TPM) willen we de mogelijkheden voor toerisme en recreatie verder 
uitbouwen en onderzoeken hoe we via externe opbrengsten zoals toeristenbelasting, de sector verder 
kunnen blijven versterken. Druk- en draagkracht van het gebied mogen we hierbij niet uit het oog verliezen 
en de eigen inwoner moet zich blijven kunnen herkennen in zijn eigen omgeving. Het recreatieve karakter 
van de gemeente dient ook als eerste voor de eigen inwoner die in zijn/haar vrije tijd dicht bij huis wil 
kunnen genieten en recreëren. De VVD onderschrijft het belang van goed onderwijs, sport en cultuur voor 
de samenleving. De preventieve werking van goede onderwijs-, sport- en culturele voorzieningen met 
betrekking tot gezondheid is groot en zorgt dat op termijn de zorgkosten niet onnodig stijgen. De VVD wil 
sport- en culturele voorzieningen stimuleren en heeft daar ook middelen voor over als de faciliterende 
organisatie hierin ook zelf uitgaat van zelfredzaamheid. Verenigingen moeten niet teveel afhankelijk zijn 
van de lokale overheid en subsidiestromen. Uitgangspunt is dat hobby’s geld kosten en dus de gebruiker in 
eerste instantie zelf in de kosten bijdraagt. 

 
7. Goede mobiliteit een voorwaarde is voor een krachtige gemeente 
Bereikbaarheid van een gebied is van essentieel belang en is een voorwaarde voor een maatschappelijk 
en economisch gezonde leefomgeving. De VVD vindt dat we moeten blijven investeren in het (be)houden 
en verder verbeteren van de gemeentelijke infrastructuur. Het creëren van fietsroutes (Zevenaar- 
Doetinchem), het in stand houden van OV-lijnen en waar mogelijk (laten) uitbreiden draagt bij aan meer 
schone bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Wij zijn voorstander van een vrijwillige verduurzaming van de 
Montferlandse autovloot door de laadinfrastructurele uitdagingen, en nieuwe vormen van (samen)reizen als 
gemeente op te pakken. Het deels thuiswerken is een vanzelfsprekendheid en moet dat ook blijven. Voor 
zover de Noordtak weer op de agenda gaat komen, willen we ons als VVD hier nadrukkelijk tegen 
uitspreken. Deze Noordtak brengt de gemeente en de omliggende gemeenten zoals deze wordt 
gepresenteerd enkel nadelen. 

 
8. Duurzaamheid wordt gecombineerd met een pragmatische insteek 
Wij kijken naar doelgerichte en goed te implementeren oplossingen om de duurzaamheid te bevorderen. 
Door te besparen op energiegebruik, inzetten van beschikbare en voldoende betrouwbare duurzame 
energie en tot slot waar nodig efficiënte opwek, kunnen we het energiegebruik, en daarmee 
samenhangende emissies verder verlagen. Wij focussen ons dan ook op het steunen van lokale 
ondernemingen die hierin willen investeren, het bevorderen van OV-/samen reizen, de verduurzaming van 
de autovloot en het faciliteren ervan én het creëren van Lang en Zwaar Vervoer routes om groot 
goederenverkeer over de weg te faciliteren. Uiteindelijk is ons doel om de aandacht te leggen op plaatsen 
waar wij als gemeente iets aan moeten doen. De kracht, energie en de wil tot adaptatie ligt bij de inwoner 
en bedrijven. 

 
9. Samenwerkingsverbanden en de gemeente elkaar versterken 
Wij kijken zeer pragmatisch naar welke samenwerkingsverbanden we aangaan. Hier is geen goed of fout 
antwoord mogelijk. Momenteel werken we samen met de Groene Metropoolregio (voorheen regio Arnhem- 
Nijmegen) en de regio Achterhoek. Bij deze samenwerkingsverbanden is het belangrijk dat we de goede 
dingen doen en de dingen ook goed blijven doen. Daarnaast is het voor samenwerking van belang duidelijk 
te zijn in hetgeen wat/ waar wordt gedaan en waar mogelijk verbinding tussen de regio’s te leggen zodat 
allen er hun voordeel mee doen. Samenwerkingsverbanden periodiek evalueren en herzien is belangrijk. 
Zo houd je de samenwerking gezond en effectief. 

 
10. Migratie en een juiste integratie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 
Voor de VVD Montferland is het belangrijk dat iedereen die hier woont en werkt volledig aan onze 
samenleving moeten kunnen deelnemen. Deze rechten verdient elke inwoner en elke bezoeker van 
Nederland. Daar staan echter wel plichten tegenover. Integratie vinden wij als partij van enorm belang om 
volledig in deze maatschappij te kunnen participeren. Wij zullen via de Wet Inburgering er op toezien dat dit 
op een juiste wijze wordt opgepakt. Daarnaast vinden wij arbeidsmigratie belangrijk, maar alleen als dit op 
vraag en aanbod aansluit en de rechten en plichten in balans zijn. 

 
11. We toekomstbestendig beleid maken en ons richten op de grote onderwerpen. 
Als gevestigde partij zien wij het politieke landschap al enkele jaren veranderen. Zowel nationaal als lokaal. 
Dit is een natuurlijk proces en dat is democratisch tot stand gekomen. Dit juichen wij uiteraard ook toe. 
Echter zetten wij onze vraagtekens bij het populistische beleid dat wij uit de nationale politiek nu langzaam 
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de lokale politiek zien binnenkomen. De gemeenteraden worden overspoeld met debatten over kleine 
onderwerpen en de waan van de dag lijkt te heersen. Dit betekent dat grote en vaak gecompliceerde 
kwesties op de langere termijn worden geschoven. Dit gaat volledig tegen onze visie in. Wij willen ons als 
liberale partij inzetten voor een langetermijnvisie met een duidelijk en robuust beleid. 
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Volledige Verkiezingsprogramma 

De VVD Montferland staat voor goed en betaalbaar wonen 
Of je nu alleen woont in Montferland of samenwoont met een partner of deelneemt in een gezin: de 
woningnood is voor iedereen hoog. Er is een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. 
Dit kan alleen opgelost worden door het bijbouwen van nieuwe wooneenheden en woningen zodat de 
voorraad op peil komt en er minder schaarste is. 
Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij koopwoningen. Zo 
krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer ongewild een eengezinswoning 
bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de huizenmarkt voor starters. 

 
DELTAPLAN WONEN 
De VVD Montferland wil een DELTAPLAN WONEN dat de komende vijf jaar wordt uitgevoerd: 

 

 850 woningen, verdeeld over alle dorpskernen van de gemeente Montferland; 
 Tot 40% sociale huur en minimaal 60% koopwoningen; 
 Didam en ’s-Heerenberg/Lengel Oost, ieder minimaal 300 woningen; 
 In de andere kernen 30 woningen per kern erbij; 
 Inbreiding waar mogelijk zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren; 
 Oude winkelpanden herbestemmen en ombouwen tot wooneenheden; 
 Planning en ontwerp via Architectenbureaus en planologische bureaus voorbereiden; de gemeente 

voert de regie op het proces; 
 Er komt een mix van woningen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen; 
 We willen het mogelijk maken dat inwoners van Montferland, de eerste keuze krijgen bij aanbod 

van de woningen; 
 Agrariërs die op eigen erf willen bouwen, willen we onder nader te bepalen voorwaarden helpen tot 

een maximaal aantal van vijf wooneenheden; 
 Mantelzorgwoningen willen we verder stimuleren: dat zorgt ervoor dat mensen langer voor elkaar 

kunnen zorgen en er minder snel aanspraak wordt gedaan op zorg door de gemeente. 
 

Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) biedt kansen om lokaal in clusters woningen te 
ontwikkelen voor eigen gebruik. De gemeente maakt het m.b.t. bestemming en regelgeving mogelijk, zorgt 
voor infrastructuur en de initiatiefnemers doen de rest. Toepassing van mantelzorgwonen willen we 
verruimen: 

 
Parkeerbeleid 

 Parkeren wordt integraal meegenomen en het beleid wordt aangepast waar nodig zodat er meer 
wonen mogelijk wordt gemaakt; 

 De binnenstad van ‘s-Heerenberg wordt meer verkeersluw; 
 De mogelijkheden voor een centrale parkeergarage wordt onderzocht; 
 Wonen en verkeer willen we omwille van een integrale benadering bij één portefeuillehouder 

onderbrengen; 
 In Didam blijft gratis parkeren de norm; betaald parkeren wordt in de gemeente in de toekomst 

alleen dan toegepast als daar tegenover staat dat er een goede nieuwe en extra 
parkeervoorziening aanwezig is. 
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De VVD Montferland staat voor ondernemen en met plezier naar je 
werk gaan 
Om prettig te kunnen leven, wil je als inwoner van Montferland leuk werk hebben en goed kunnen leven in 
een fijne omgeving. Ondernemers in het MKB zijn voor veel Montferlanders een prettige werkgever en 
daarnaast zijn veel Montferlandse inwoners zelf ondernemer. Het stimuleren van ondernemerschap is van 
groot belang voor de lokale economie. De VVD Montferland wil het starten van ondernemingen stimuleren 
en samen met het bedrijfsleven werken aan een prettige werkomgeving. 

 
Door rekening te houden met de lokale lasten voor startende ondernemers kan Montferland zich 
onderscheiden van de omgeving als het gaat om startende ondernemers. De VVD wil de mogelijkheden 
onderzoeken om vrijkomende bedrijfsgebouwen en kantoren als verzamelgebouw voor jonge ondernemers 
mogelijk maken. 

 
De bedrijventerreinen in Montferland waar de logistieke sector en de meer traditionele bedrijventerreinen 
zich bevinden, variëren van grootschaligheid. De VVD Montferland wil nieuwe traditionele 
bedrijventerreinen faciliteren en waar mogelijk bestaande terreinen ook revitaliseren en opwaarderen. Via 
het deels compenseren van het gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (OZB) willen we gebruiken van 
thans leegstaande bedrijfspanden stimuleren en zo bijdragen aan circulariteit en hergebruik. 

 Dienstverlening voor particulieren in de binnenstad van ’s-Heerenberg wordt aangepast en 
verruimd; 

 Meer mogelijkheden voor thuis ondernemen; 
 Voor lokale MKB willen we nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen met kavels tot 5.000 m2. 

 
De VVD Montferland staat voor de agrarische sector en vindt dat de sector zich moet kunnen 
blijven ontwikkelen. 

 
De VVD Montferland is trots op onze agrarische sector. Innovatie komt uit de sector zelf en maakt de sector 
op Europese en wereldschaal nog onderscheidender en beter. De VVD Montferland is tegen onteigening en 
het intrekken van vergunningen, zoals medio 2021 in Den Haag werd geopperd door partijen die vinden dat 
de agrarische sector uit Nederland moet verdwijnen. 
De versnippering van de Natura 2000 gebieden zet de agrarische economie nagenoeg op slot. En 
herstructurering van deze gebieden maakt het wellicht mogelijk voor zowel de sector als de natuur om tot 
betere oplossingen te komen. De VVD Montferland wil samen met andere partijen en stakeholders via de 
provinciale en landelijke lijn blijven streven naar betere oplossingen voor de huidige problematieken waarbij 
de sector op een gezonde wijze haar bedrijfsvoering voort kan zetten zodat de nu al zeer efficiente en 
schone wijze van voedselproductie in Nederland niet verplaatst wordt naar regio’s in de wereld waar het veel 
meer en negatieve impact op de omgeving en natuur zal hebben. 

 
De VVD Montferland staat voor een gezonde economie en robuuste 
gemeentelijke financiën 
Een gezond financieel beleid is essentieel voor goed en effectief bestuur. Een structureel sluitende 
begroting, met voldoende buffer voor korte termijn tegenvallers, is essentieel. Geld waarover 
onduidelijkheid bestaat en nog niet vaststaat, willen we als VVD Montferland niet uitgeven; we schuiven 
rekeningen niet door naar de toekomst. Een robuust financieel beleid creëert ruimte voor toekomstige 
langetermijninvesteringen die de leefbaarheid vergroten. 

 
De gemeente moet allereerst voor de algemene uitkering, de noodzakelijke lasten, voortkomend uit 
politieke keuzes van beleid en de uitvoering ervan, dekking zoeken waar deze vanuit het rijk geboden 
wordt; dat betekent in de basis niet meer uitgeven via de directe doorbelasting aan gebruikers en via de 
beschikbare rijksmiddelen ontvangen wordt. Waar nodig kan aanvullend eigen middelen worden ingezet 
waarvoor we belasting moeten heffen. 

 
Jaarlijkse verhoging van woonlasten via OZB, Reinigingslasten en afvalstoffenheffing moet geen 
automatisme zijn of worden. De reinigingslasten en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de kosten voor 
riool/waterzuivering en afvalverwerking. Deze kosten worden doorbelast naar de gebruikers. Efficiënte 
uitvoering van deze taken zorgt er voor dat deze lasten tot een minimum beperkt blijven. De OZB is echter 
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een algemeen dekkingsmiddel waar geen directe kosten aan zijn gekoppeld. Wij zetten via goed 
koopmanschap, efficiënte bedrijfsvoering en goede kosten-baten verhouding binnen de verschillende 
beleidsterreinen volledig in op het voorkomen van de noodzaak om de OZB-belasting te moeten verhogen. 
Jaarlijks kan de OZB maximaal met inflatie verhoogd worden; alleen bij goede onderbouwing en dringende 
noodzaak wil de VVD Montferland overwegen de OZB te verhogen. 
Wij streven naar een gezond gemeentelijk financieel beleid, waarbij de uitgaven binnen de beschikbare en 
geraamde middelen blijven en daarmee de inkomsten, de uitgaven dekken. 
De algemene reserve dient het gehele jaar voldoende te zijn om een weerstandsratio van twee te 
garanderen (voor iedere € risico dat op de algemene reserve kan worden afgewenteld dienen we in de 
Algemene reserve € 2 beschikbaar te hebben. Investeringen in korte termijn projecten die voor de langere 
termijn weinig tot niets bijdragen aan de leefbaarheid van de gemeente willen wij niet ondersteunen. 

 
De VVD Montferland staat voor een veilige gemeente 
Bewoners moeten zich niet onveilig hoeven voelen binnen hun eigen woning, op het werk of in de 
openbare ruimte en in het verkeer binnen de gemeente. We moeten gevoel voor veiligheid versus echte 
veiligheid echter niet met elkaar verwarren. Wij willen ons inzetten op echte veiligheid en minder op regels! 

Een goede voorlichting aan jeugd over kleine criminaliteit is van groot belang en deze voorlichting moet al 
vroeg beginnen in het onderwijs. Facilteren van sport en kunnen aansluiten bij verenigingsactiviteiten 
verkleint de kans aanzienlijk dat men als eenling of groepje afglijdt naar kleine criminaliteit en daarna 
mogelijk erger  

 
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zorgen als inwoners, ondernemers en gemeente 
gezamenlijk voor de instandhouding van een veilige gemeenschap. Dit betekent dat we met elkaar 
optrekken tegen overlast. Daarbij pakken we ondermijnende activiteiten en criminaliteit hard aan. 

 
Er dient daarom een korte lijn te zijn met de politie die snel en adequaat kan optreden als dat nodig is. De 
overheid dient repressief op te treden tegen maatschappelijk ongewenste en criminele activiteiten. Inzet 
van lokale toezichthouders zoals BOA’ s moet flexibel zijn; surveilleren en optreden als er signalen zijn van 
overlast. Verder spreekt de VVD Montferland zich (opnieuw) uit tegen vestiging en gedogen van 
coffeeshops in de gemeente. Op bestuurlijk niveau willen we continue waakzaamheid op ondermijning en 
meer bewustwording van de gevaren voor de samenleving door ondermijning. 

 
We moeten wel in acht nemen dat mensen niet als crimineel geboren worden. Sommige mensen beginnen 
met een slechte start vanwege een slechte opvoeding, een onveilige woonsituatie, dan wel verkeerde 
vrienden. De gemeente moet daarom een goede balans tussen repressie en preventie zien te creëren. Als 
gemeente en als gemeenschap hebben we een taak om bij te dragen aan een goed woon- en leefmilieu 
waar we ons kunnen richten op preventie, maar repressieve maatregelen achter de hand hebben om de 
kwaliteit van de gemeenschap in stand te houden. 



11 

 

 

De VVD Montferland staat voor een gemeente waar zelfredzaamheid 
leidend is, maar ondersteuning wordt geboden indien nodig 
Iedereen verdient goede zorg. Wij zijn trots dat de Nederlandse gezondheidszorg tot de beste van de 
wereld behoort. Wij vinden dat een gecombineerde leefstijlinterventie een vanzelfsprekendheid moet zijn. 
De combinatie van advies en begeleiding bij o.a. voeding en eetgewoonten, gezond bewegen maar ook 
gedragsverandering die gericht is op het aanleren en behouden van een gezonde leefstijl. De 
gezondheidszorg is in Nederland zo geregeld dat gezonde mensen meebetalen voor mensen die ziek zijn. 
Wij vinden dat het de verantwoordelijkheid van ieder individu moet zijn te letten om gezond te leven. Als 
liberale VVD Montferland vinden wij dat voorkomen beter is dan genezen, door het stimuleren van een 
gezonde levensstijl. De VVD zet in op preventie en bewustwording. We stimuleren inwoners: 

 
 In de bewustwording van het belang van gezonde leefstijl; 
 Voldoende te bewegen / sporten; 
 Een goede balans tussen werk en vrije tijd; 
 Verantwoorde voeding; 
 Actief mee te blijven doen in het sociale leven. 

 
De gemeente draagt hieraan bij door aan een goed en gevarieerd aanbod van sportvoorzieningen te 
streven, iedereen op de mogelijkheden van sport te wijzen en waar nodig mogelijk te maken als men zelf 
daartoe niet in staat is. Initiatieven die de zelfredzaamheid mogelijk maken worden door de VVD zeer 
gewaardeerd. Wij stimuleren en ondersteunen die initiatieven. Wij staan voor het vermogen om dagelijkse 
activiteiten zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven doen: daginvulling, administratie en het vermogen 
relaties te onderhouden. 

 
Wij vinden dat we als gemeente kritisch moeten blijven of zorg echt nodig is en er voor moeten zorgen dat 
zorg zoveel mogelijk dicht bij huis plaatsvindt en waar mogelijk er ook digitaal contact kan zijn. Het 
doorschieten van commerciële marktwerking en bureaucratie in de zorg moeten voorkomen. 

 
De gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen 
en opvang is in de Wet WMO van 9 juli 2014 van toepassing. Wij voeren deze wet uit en 
verscherpen door: 

 
 De wil van mensen om zo lang mogelijk en zo lang mogelijk de regie te nemen en te houden over 

de eigen situatie te stimuleren; 
 Het stimuleren van inwoners om zich in te spannen en deel te nemen aan het maatschappelijk 

leven; 
 Als uitgangspunt te nemen dat zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving een 

verantwoordelijkheid is van mensen zelf; 
 Aanvragen bij WMO en WLz snel mogelijk te behandelen; 
 De informatievoorziening over WMO/ WLz naar de inwoners te vereenvoudigen; 
 Korte wachttijden bij het WMO- vervoer te blijven realiseren; 
 Ons op de kwaliteit van hulpverleners te richten en niet op de kwantiteit. 

 
Jeugdzorg is sinds 2015 een taak van de gemeente. Door de rijksoverheid worden middelen hiervoor 
beschikbaar gesteld die niet altijd goed overeenkomen met de taken en de daarbij horende kosten die de 
gemeente voor deze taken moet maken. Wisselingen door het jaar heen van cliënten die in de gemeente 
komen wonen of verhuizen, zorgen er voor dat gemeenten met sterk fluctuerende budgetten te kampen 
krijgen. Op gemeentelijk niveau is daar vervolgens niet goed op te sturen. De VVD blijft er naar streven dat 
de gemeentelijke jeugdzorg taken en de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen beter worden 
gecoördineerd vanuit de rijksoverheid en waar nodig, verbeteringen in het stelsel met bekwame spoed 
worden doorgevoerd omdat het hier over een zeer kwetsbare groep kan gaan en het systeem daarvoor 
beter (beter dan nu) ingericht moet worden. 
Voor de jongere die jeugdzorg nodig heeft, vinden we dat jeugdzorg dicht bij huis te vinden moet zijn, maar 
dat ouders en kinderen de vrijheid moeten blijven behouden om zorg zo nodig buiten de gemeente te 
vragen. Ook, één hulpverlener voor ouders en kinderen om een vertrouwensband op te kunnen bouwen. 
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Mantelzorg is bijzonder zwaar 
De VVD Montferland vindt het belangrijk dat zorgverleners, gemeenten en werkgevers een 
verantwoordelijkheid hebben dat mantelzorgers niet overbelast raken. Van werkgevers wordt flexibiliteit en 
begrip voor de toch zware taak verwacht. 

 
De VVD Montferland staat voor een goede balans tussen toerisme en 
wonen en waar onderwijs, sport en cultuur van hoog niveau is 
De gemeente (en het hele gebied) Montferland zijn van bijzondere schoonheid met een grote historie die 
teruggaat tot in de ijstijd toen de stuwwal werd gevormd. Daarnaast heeft ’s-Heerenberg en de directe 
omgeving een rijke historie die teruggaat tot in de middeleeuwen toen van daaruit het gehele gebied werd 
bestuurd. Veel historie is in ’s-Heerenberg aanwezig met de bijbehorende verhalen en daar willen we zowel 
onze eigen inwoners als ook de toerist graag kennis mee laten maken. Daarnaast biedt het gehele gebied 
veel ontspanning in een groene omgeving en voldoende mogelijkheden voor inspanning. De VVD 
Montferland wil de ontwikkelingen op gebied van vrijetijdseconomie in de Liemers mede verder stimuleren 
en op economisch gebied de mogelijkheden vergroten voor de lokale R&T ondernemers. 

 
Samen met de regio’s Achterhoek en de Liemers willen we deze bijzondere streek en Montferland in het 
bijzonder, meer op de kaart zetten zodat lokale ondernemers in de R&T sector een goede boterham 
kunnen (blijven verdienen). De VVD Montferland wil vasthouden aan de lijn dat de toeristenbelasting 
volledig besteed wordt aan de sector zelf én dat het niveau van de toeristenbelasting in lijn moet zijn en 
blijven met de omgeving. De ingezette weg van lokale Promotie en Marketing door en met mensen en 
ondernemers die de omgeving echt kennen willen we verder uitbouwen. De samenwerking met de 
omgeving en regio’s willen we verder versterken en bestendigen. 

 
De VVD wil (nog) meer inwoners aan het sporten krijgen. Er moet meer worden samengewerkt tussen 
sport, cultuur, scholen en zorg. Sportverenigingen moeten niet voor onderlinge krachtenbundeling 
weglopen maar juist kijken naar de kansen waarbij samenvoegingen en/of fusies van verenigingen 
bespreekbaar moeten zijn. 

Verzoeken om medewerking voor nieuwe initiatieven op gebied van sport en/of cultuur of het oprichten 
van verenigingen door inwoners van Montferland dienen volgens de VVD niet op voorhand te worden 
afgewezen. Er is immers vrijheid van vereniging. Uitgangspunt is wel dat men in de basis zelf voor 
voldoende draagvlak en middelen zorgt en het reeds aanwezige regionale aanbod en aanwezigheid 
elders in de gemeente niet uit het oog verliest. 
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De VVD Montferland staat voor goede mobiliteit 
Een goede bereikbaarheid van een gemeente is van essentieel belang en is een voorwaarde voor alle 
overige sectoren. Als inwoners van Montferland zijn wij gewend om ons voornamelijk met de auto te 
verplaatsen. Wij moeten daarom ook blijven investeren in het (be)houden en nog beter bereikbaar maken 
van de gemeente. Dit zijn niet alleen investeringen in wegen. Wij zijn als VVD Montferland er van overtuigd 
dat een goede OV en de aansluiting op OV, nieuwe slimme deelmobiliteit oplossingen en het ondersteunen 
van duurzaam alternatief vervoer onderdelen van deze goede bereikbaarheid zijn. De bijbehorende 
opgaven pakken wij echter niet alleen als gemeente, maar in samenwerking met onze regionale partners 
op. We moeten dan ook zo goed mogelijk aansluiten op overige (inter)regionale en gemeentelijke 
initiatieven om tot een zo’n integraal mogelijk netwerk te komen. 

 
Als VVD Montferland willen we: 

 Dat de A15 wordt doorgetrokken en de A12 zo spoedig mogelijk wordt verbreed. Daarnaast willen 
we de werkzaamheden waar mogelijk ondersteunen; 

 In samenwerking met onze (inter)regionale partners, potentiële fietsroutes (Zevenaar - Didam - 
Doetinchem) creëren; 

 Het realiseren van de RegioExpres; 
 Het in stand houden van de huidige OV-lijnen en eventueel uitbreiden; 
 Blijvende aandacht spenderen aan verkeersveiligheid; 
 Het steunen van het vrijwillig verduurzamen van de Montferlandse autovloot door als gemeente de 

bijbehorende laadinfrastructurele uitdagingen goed op te pakken; 
 Nieuwe vormen van (samen)reizen) te stimuleren en eventueel aan te sluiten op andere initiatieven 

in de provincie. 
 

Op het gebied van logistieke mobiliteit zijn er in onze ogen enkele grote opgaven 
Zo moeten we een goede focus creëren op het faciliteren van duurzamer en grootschaliger 
goederenvervoer over de weg (LZV-routes) en zouden we het (deels) thuiswerken, ook na corona, moeten 
blijven stimuleren en als gemeente-organisatie ook structureel gaan uitdragen. 

 
De aftakking van de Betuweroute: De Noordtak 
De mogelijkheid dat een dergelijke aftakking door Montferland als optie wordt geopperd, is een reële 
mogeljkheid. Het tracé door de gemeente Montferland is als een van de vijf potentiële tracés door de 
Rijksoverheid opgegeven. Verkenningen van de vijf opties worden ergens de komende jaren uitgevoerd en 
hieruit moet een meest geschikte variant voortkomen. 

 
De mogelijke komst van de Noordtak heeft voor onze gemeente verschillende negatieve effecten tot 
gevolg: 

 De bereikbaarheid via de nu bestaande overgangen rondom de A18 worden namelijk doorsneden 
en het is maar de vraag of deze na de komst van een dergelijke aftakking terugkomen; 

 Het uitzicht op en het leef- en woongenot, dankzij het mooie en groene landschap, wordt 
aanzienlijk verslechterd door een goederenlijn die dwars door deze gebieden gaan; 

 De werkzaamheden en bijbehorende problemen en vervuiling zullen vele jaren in beslag gaan 
nemen; 

 Geluids- en trillingsoverlast voor omwonenden kunnen niet worden voorkomen. 
 

Als VVD Montferland zien wij in de huidige vorm geen enkele meerwaarde voor onze gemeente voor de 
Noordtak. Het is dan ook belangrijk om dit te blijven uitdragen en ons hiertegen te blijven verzetten. Wij 
zullen ons daarom ook zo goed als we kunnen in dit ambtelijke en bestuurlijke traject deelnemen om onze 
zorgen over de komst van een dergelijke aftakking te verduidelijken. 

 
Wij willen ons tegen de Noordtak, zoals die nu voorligt, nadrukkelijk uitspreken. Een goederenlijn dwars 
door ons mooie, groene landschap brengt veel problemen en ongemakken met zich mee en heeft geen 
enkele meerwaarde voor onze gemeente. Zoals het plan nu voorligt, zullen we enkel als doorgang dienen 
voor goederenvervoer dat vanuit de Randstad naar Duitsland moet reizen. Daarbij komt dat het nut en de 
noodzaak van een dergelijke lijn nog nooit is aangetoond. 
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De VVD Montferland staat voor betaalbare verduurzaming op basis van 
een pragmatische insteek 
Gemeente Montferland heeft samen met andere Achterhoekse gemeenten (RES) een nota geschreven om 
in 2030 energieneutraal te zijn. Dit houdt in dat energie wordt bespaard door zelf onze energie, duurzaam 
op te wekken. 
Wij vinden wind-, zonne-, en kernenergie dan ook een goed alternatief maar alleen op die plaatsen waar 
dat niet tot overlast is voor inwoners van de gemeente. Gebruik van (geïmporteerde) kernenergie of opwek 
ervan is in Nederland ook een goed alternatief omdat het CO2-neutraal is en ook werkt op dagen dat er 
geen wind is of de zon niet schijnt. VVD Montferland wil voorkomen dat het mooie Montferlandse 
landschap moeten opofferen aan windparken en zonneweides! 
In de ‘Transitievisie Warmte’ legt de gemeente vast hoe zij de komende jaren aan de slag gaat met de 
warmtetransitie, door in bepaalde wijken te starten naar andere duurzame warmteopties als alternatief voor 
aardgas. 

 
De VVD Montferland staat voor 

 Meer ruimte voor ondernemers, onderzoekers en projecten die een bijdrage leveren aan 
hernieuwbare energie, energiebesparing en het stimuleren van duurzame slimme 
energieopwekking; 

 Dat ondernemers, onderzoekers en projecten op steun van ons kunnen rekenen bij het aanvragen 
van subsidie voor (technologische) innovatieve ontwikkelingen; 

 De overgang naar een andere vorm van het huidige energiesysteem niet in ondoorzichtige 
versnelde verplichtingen laten duwen, maar juist temporiseren (vertragen); 

 Het blijven betrekken/stimuleren van inwoners bij de planvorming energietransitie; 
 Het blijven controleren van bedrijven die met schadelijke uitstoot de lucht vervuilen; 
 Het niet misbruiken van marktmacht. 

 
De VVD Montferland staat voor samenwerkingsverbanden die elkaar 
versterken 
De VVD Montferland heeft in het verleden diverse samenwerkingsverbanden met regio’s en andere 
gemeenten gekend. Tot enkele jaren geleden waren we aangesloten bij regio Achterhoek. Vanwege zeer 
pragmatische redenen hebben we er destijds als gemeente Montferland voor gekozen om niet langer als 
lid van de regio Achterhoek door te gaan, maar de samenwerking wel voort te zetten. 

 
Op het gebied van toerisme, sociaal domein, arbeidsmarktregio GGD en veiligheid is Montferland 
nagenoeg volledig aangesloten in de Achterhoek. Daarnaast hebben we de samenwerking met de Groene 
Metropoolregio (voorheen Arnhem-Nijmegen) aangegaan als opvolger van de WGR+ regeling KAN. De 
redenen waren overwegend de mogelijkheden om de woningbouw in onze gemeente verder uit te breiden. 
Bij de regio Achterhoek werd voornamelijk een halt toegeroepen vanwege de toenmalige ‘krimp’ gedachte. 
Daarnaast is door de ligging aan de A12, economie en mobiliteit in de GMR ondergebracht. 
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De VVD Montferland staat voor een onlosmakelijke verbondenheid 
van migratie en integratie 
Voor de VVD Montferland is het belangrijk dat iedereen die hier woont en werkt volledig aan onze 
samenleving moeten kunnen deelnemen. Deze rechten verdient elke inwoner en elke bezoeker van 
Nederland. Daar staan echter wel plichten tegenover. Integratie vinden wij als partij van enorm belang om 
volledig in deze maatschappij te kunnen participeren. Wij zullen ons dus via de Wet Inburgering als partij er 
op toezien dat dit op een juiste wordt opgepakt. Daarnaast vinden wij arbeidsmigratie belangrijk mits dit 
goed op vraag en aanbod aansluit en de rechten en plichten van deze migranten in balans zijn. 

 
Wij ondersteunen het actieve beleid van de gemeente op integratie en participatie: 

 In de samenleving om deel te nemen aan een vrije samenleving; 
 Het deelnemen aan activiteiten naar werk; 
 Het organiseren van taalonderwijs. 

 
De VVD Montferland staat voor: 

 Een selectie bij het binnenlaten; 
 Integratie een verplichtender karakter heeft; 
 Geboden opvang in Nederland geen recht is maar een gunst; 
 Voor geboden opvang vragen wij dat nieuwkomers meedoen aan een vrije samenleving; 
 Individuen die vrijheid zoeken, actief beschermd worden tegen onderdrukking en (groeps)druk; 
 Uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunen bij het voldoen aan hun vertrekplicht door tijdelijke 

opvang te bieden zolang zij actief meewerken aan hun vertrek; 
 Inburgering en het spreken van Nederlands zijn voorwaarden om deel te nemen aan een vrije 

samenleving. De overheid kan hier (deels) een faciliterende rol in spelen; 
 Voorkomen van segregatie maar wel een selectie op basis van inpasbaarheid in de Nederlandse 

samenleving: taal – en opleidingsniveau en affiniteit met een vrije samenleving; 
 Alternatieve maatregelen achter de hand hebben voor een nieuwe migratiecrisis; 

Het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland; 
 Het stopzetten van vergunningen of subsidies die de integratie tegenwerken of openlijk vrije 

democratische waarden ondermijnen (De wet Bibob). 
 

Arbeidsmigratie 
Arbeidsmigranten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Specialisten 
van buiten Europa kunnen nodig zijn voor de Nederlandse hightech industrie en voor bedrijven die 
wereldwijd concurreren. Ook staat de VVD Montferland achter het woonbeleid in de gemeente die is 
gericht aan bedrijven waar veel expats en arbeidsmigranten werken. De VVD Montferland gaat bij overlast 
door huisvesting van arbeidsmigranten uiteraard ingrijpen. Excessen door overlast mogen niet bestaan. 
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De VVD Montferland staat voor toekomstbestendig beleid en een focus 
op de grote onderwerpen 
Als gevestigde partij zien wij het politieke landschap al enkele jaren veranderen. Zowel nationaal als lokaal. 
Dit is een natuurlijk proces en deze is democratisch tot stand gekomen. Dit juichen wij uiteraard ook toe. 
Echter zetten wij onze vraagtekens bij het veelal populistische beleid dat wij uit de nationale politiek nu 
langzaam, overal in Nederland, de lokale politiek zien binnenkomen. De gemeenteraden worden 
overspoeld met debatten over kleine onderwerpen, waar feiten lijken te worden verdraaid en herschreven, 
en de waan van de dag lijkt te heersen. Dit betekent dat onderaan de streep grote, vaak moeilijke 
beslissingen, op de langere termijn worden geschoven, omdat de politiek niet efficiënt werkt. 

 
Dit gaat volledig tegen onze visie in. Wij willen ons als liberale partij inzetten voor een langetermijnvisie met 
een duidelijk en robuust beleid, waar de burger centraal staat, de politiek haar verantwoordelijkheid neemt 
en zelfredzaamheid leidend is. Wij willen ons niet laten afleiden door kleine of juist te grote nationale of 
internationale zaken die wij als gemeente niet horen te behandelen. Uiteraard zijn er altijd zaken die wat 
aandacht vereisen in de gemeenteraad en uiteindelijk blijft het een subjectief wat als belangrijk of minder 
belangrijk wordt ingeschat. Wij willen dit na de verkiezingen in de gemeenteraad blijvend uitdragen. 

 
Zoals gezegd stelt de VVD Montferland de Montferlandse inwoner centraal. Deze inwoner is volgens ons 
het meest gelukkig wanneer deze zich in een vrije samenleving gezien, gehoord en veilig kan voelen. 
Uiteindelijk is het enkel de rol van de overheid om ervoor te zorgen dat deze inwoner dat gevoel in vrijheid 
kan ervaren. De gemeente faciliteert en stimuleert waar nodig, maar de inwoner zal altijd de controle over 
zijn of haar eigen leven behouden. De rechten en bijbehorende plichten van een iedere inwoner zijn daarbij 
in balans. In onze ogen is het dan ook een taak van de gemeente om dat uit te dragen en zich intern daar 
op te richten. 

 

De overheid moet minder doen en beter 
presteren! 


