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Voorwoord lijsttrekker

Steeds wanneer ik met mede-inwoners van Berg en 
Dal in gesprek ben, merk ik hoe trots ze zijn op hun 
eigen stekje. Terecht! Berg en Dal is een schitterende 
verzameling van 13 kernen, ieder met hun unieke stuk 
natuur, cultuur en zelfs taal.

Dat vergt een gedifferentieerde aanpak. In de Polder 
en Beek is de vraag naar goed openbaar vervoer 
bijvoorbeeld groter dan in Groesbeek, terwijl daar 
weer sprake is van een groter centrum met de 
daarbij behorende verkeersproblematiek. Maar alle 
inwoners hebben gemeenschappelijke wensen. Wij 
willen allemaal een goede gezonde woonomgeving, werk of een zinnige besteding van tijd, 
veiligheid, goede zorg voor jong en oud, goed onderwijs en een bloeiende economie die 
kansen creëert voor al onze inwoners.

Daar is daadkrachtig beleid voor nodig! D66 heeft dit verkiezingsprogramma geschreven 
voor u, uw kinderen en kleinkinderen. Berg en Dal moet toekomstbestendig worden. Dit 
alles met een groene leidraad: D66 gaat voor duurzaam, want toekomstbestendig houdt in 
dat wij een energieneutrale gemeente gaan worden. Onze energie moet bijvoorbeeld groen 
zijn. D66 is de afgelopen periode met veel goede voorstellen gekomen op het gebied van 
duurzaamheid. Denk aan de energiescan waarbij u kunt meten waar de energielekken in uw 
huis zich bevinden om zo met subsidie (ook een voorstel van D66) uw huis beter te kunnen 
isoleren. Of ons idee van waterkrachtturbines in de Rijn en Waal om groene energie op te 
wekken. Alle inwoners van Berg en Dal worden uitgenodigd om deze uitdaging gezamenlijk 
met ons aan te gaan.

Wij hebben dit toekomstbestendige verkiezingsprogramma met veel enthousiasme voor u 
geschreven. Ik hoop dat wij op u mogen rekenen!

Met groene groet,

Tessa Vorderman
Lijsttrekker D66 Berg en Dal



Inleiding
Er is wat te kiezen in Berg en Dal. Wat vindt u en wat willen wij als D66 Berg en Dal 
in de komende jaren? In 2018 een frisse groene start zonder loze beloftes.

Richtingwijzers
Wij hanteren de vijf richtingwijzers in de D66-traditie die ons houvast geven bij het 
politieke handelen in de gemeenteraad.

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
3. Denk en handel internationaal
4. Beloon prestatie en deel de welvaart
5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden.

Transparantie
D66 Berg en Dal heeft de democratische transparantie op lokaal niveau hoog in het 
vaandel staan. Wij leggen graag uit waarom we bepaalde keuzes en belangenafwegingen 
maken en hoe wij omgaan met het vertrouwen van de kiezer.

Wat wil D66
Hoe staan wij als D66 Berg en Dal tegenover DUURZAAMHEID, WONEN & LEVEN, 
WERKEN & LEREN, BEWEGEN, ZORG, BESTUREN in deze gemeente. Aan de hand 
van deze zes thema’s nemen wij u mee in onze ideeën voor Berg en Dal in de komende 
vier jaar.



1. DUURZAAMHEID
In Berg en Dal is het prettig leven vanwege de mooie leefomgeving. Hoe houden 
we dat in stand en wat kan er nog beter? Welke wensen leven er en hoe bereiden 
we ons voor op de lokale duurzame toekomst? Kinderen dromen over wat ze willen 
worden als ze groot zijn. De omgeving waarin zij opgroeien, vormt hen een leven 
lang. D66 heeft toekomstbestendige ideeën.

Duurzaamheid
De ambitie van D66 is een versnelling van 10 jaar van de huidige klimaatdoelstelling: 
klimaatneutrale gemeente in 2040. De nieuwste wetenschappelijke inzichten dwingen 
ons om haast te maken, het leidt anders onder meer tot lagere landbouwopbrengsten 
en problemen met de watervoorziening. Niet doen wat mogelijk is, maar doen wat 
nodig is door heel frequent te controleren en bij te sturen in de opgave. Dit moet in het 
eerstvolgende jaar worden vastgelegd in een ambitieuze duurzaamheidsvisie.

Berg en Dal moet een belangrijke rol spelen in de energietransitie door het concept van 
Waterpower, energie uit Rijn en Waal, te onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren. De 
gemeente dient hierin een stimulerende rol in te spelen vergelijkbaar met het opzetten 
van een energiecoöperatie. Het is een uitgelezen kans om met een combinatie van 
innovatie, ambitie en maatschappelijke daadkracht een duurzame koploper te worden. 
Dit stimuleert niet alleen een gezonde en duurzame leefomgeving, maar is ook een 
aanjager, wat ook goed is voor lokale werkgelegenheid en ondernemerschap. 

Verbeteren van de elektrische infrastructuur: het Wij promoten deelname aan een 
energiecoöperatie voor huurders en eigenaren, want mensen die zelf hun energie 
opwekken betalen minder voor elektriciteit en dragen dus ook minder belasting af. D66 
zet in op transitie naar energieneutrale scholen/wijkcentra/gemeentelijke gebouwen 
(meer duurzaam en dat verdienen we terug door lagere kosten voor de burger, win-win 
dus! Energieneutraal bouwen bij nieuwbouw gaan wij actief stimuleren.

D66 wil minimaal 10 laadpunten aanleggen per kern in onze gemeente voor elektrische 
auto’s, een snellaadstation, en het inzetten op elektrische openbaar vervoer in 
aanbestedingen. We streven naar uitbreiding van het elektrisch gemeentelijk wagenpark.

D66 spoort fietsgebruik aan door aanleg van veilige (snelle) fietspaden, zorg dragen 
voor voldoende fietsparkeerplekken en het aanleggen van minimaal 10 oplaadplekken 
in elke kern van onze gemeente voor elektrische fietsen.



Wij zullen de productie stimuleren van duurzame warmte d.m.v. geothermie 
(bijvoorbeeld in het geval van warmtenetten), Warmte-Koude Opslag etc. De gemeente 
gaat aangeven hoe inwoners en bedrijven andere energiebronnen moeten benutten 
om van gas los te komen met ‘nul op de meter’.

Bij het gemeentehuis in Groesbeek moet een infozuil of display aangeven waar Berg 
en Dal staat in het aandeel duurzame energie met de streefcijfers (momenteel ca 
5%) 14 % in 2020 en 16 % in 2023 en 100% in 2040. Hiermee worden inwoners 
geconfronteerd met de race tegen de klok.

Landschap 
Het landschap is een kostbaar bezit, het kroonjuweel van Berg en Dal. Het landschap 
draagt onze lokale samenleving. D66 draagt dit uit en maakt hiervan een speerpunt 
in de komende jaren. De Omgevingsvisie is vanaf 2019 verplicht voor gemeenten 
en provincies, en bepaalt de toekomstige koers van ruimtelijke ontwikkelingen in de 
leefomgeving. D66 wil inwoners betrekken bij het uitwerken van die Omgevingsvisie. 
Participatie is hierin een sleutelbegrip. In samenhang met het aangrenzende Kranenburg, 
Gennep, Mook en Middelaar, Heumen en Nijmegen zoeken wij naar een strategische 
visie voor de inrichting van de fysieke leefomgeving, die inspireert en uitnodigt tot 
investeringen. 

De periode 2018-2022 staat vooral in het teken van Omgevingsvisie en Omgevingsplan. 
D66 is voorstander van ruime kaders met duidelijke normen waarbinnen voldoende 
ruimte is voor initiatieven en ontwikkeling vanuit de samenleving.

D66 streeft naar een rustig en verstild beeld van de ruimte buiten de bebouwde kom. 
Wij willen voortaan alleen locatiegebonden reclame-uitingen. Geen opzichtige teksten 
op hekken en gebouwen die geen relatie hebben met onze gemeente of plaats van 
het bord of doek. Dat geldt ook voor de bebording voor verkeersaanwijzingen: haal 
overbodige verkeersborden weg, zonder afbreuk te doen aan de verkeersveiligheid

Laat het delen van het buitengebied oproepen tot verstilling. Daar waar vroeger 
kapelletjes mensen tot bezinning brachten is daarnaast plaats voor (tijdelijke) 
kunstwerken langs wandelpaden zoals Walk of Wisdom in het kader van Cultuur 
zonder grenzen samen met andere grensgemeenten.



Water
D66 wil een ruimere beschikbaarheid van gezond drinkwater in de openbare ruimte, 
zeg maar op straat. Wij zullen Vitens, het waterbedrijf, vragen watertappunten te 
plaatsen in een netwerk van locaties waar veel mensen gebruik van kunnen maken.

D66 zal het idee van tegeltax (belasting op verharde oppervlakken) ivm met de regeldruk 
niet ondersteunen maar wel groene tuinen positief stimuleren in plaats van tegeltuinen. 
Eigen wateropvang door burger stimuleren. Knelpunten voor inwoners en bedrijven in 
beeld brengen en samen oplossingen verzinnen, dit om schade te voorkomen. D66 wil 
een goede voorbereiding op de stresstest voor wateroverlast in 2019. 



2. WONEN & LEVEN

Wonen
Vergeten of braakliggende bouwgronden geschikt maken voor het concept van Tiny 
Houses. Er zijn voldoende kansen om tiny housing mogelijk te maken binnen bestaande 
wet- en regelgeving. Dit vergt snel en gedegen onderzoek en bereidheid van partijen 
om te experimenteren in onze gemeente. 

D66 wil de circulaire economie onder inwoners van Berg en Dal stimuleren. Initiatieven 
om afval te recyclen moeten proactief ondersteund worden, zoals gescheiden ophalen 
en verwerken van luiers/incontinentiemateriaal zowel bij zorginstellingen als bij 
particulieren. Ook het plaatsen van inzamelingspunten voor waardevolle grondstoffen 
wil D66 actief bevorderen.

D66 wil energieneutraal wonen versnellen. Deze woningen wekken evenveel energie 
op als ze gebruiken, een must voor de energietransitie. Opties voor versnelling 
zijn bijvoorbeeld betere informatievoorziening voor huurder en eigenaar (een 
duurzaamheidswinkel die het huidige Woonloket vervangt), stimulering (uitbreiding 
van subsidies en leningen), maar ook verplichtingen (toewijzingen grond aan 
projectontwikkelaars met duurzaamheidsgaranties). Onderzoek naar het effect van 
verlagen van de lokale belasting (OZB) voor woningen met een zuinig energielabel.

Met de wooncorporaties moeten vergaande prestatieafspraken worden gemaakt over 
de verduurzaming en isolatie van de bestaande woningvoorraad tot energielabel A in 
2022. Dit is belangrijk voor de bijdrage aan de duurzaamheidsopgave, maar ook voor 
de huurder die zijn energierekening ziet dalen. 

Kunst en cultuur
In Berg en Dal is geen actief kunst- en cultuurbeleid. D66 streeft naar een duidelijke 
langetermijnvisie (5 à 10 jaar) van de gemeente zodat monumenten, musea, 
professionele kunst, amateurkunst, cultuurparticipatie en -educatie onder één visie 
vallen met eigen doelen en speerpunten.

De cultuurvisie staat niet op zich, maar wordt verbonden met toerisme, recreatie, 
welzijn, jeugd en onderwijs.
D66 wil dat de gemeente een cultuurplatform opzet waarin diverse stakeholders 
vertegenwoordigd zijn, zoals cultureel ondernemers, amateurkunstenaars en 
professionals. De gemeente faciliteert het platform en is aanjager, waarbij taken van het 
platform zijn: adviseren van de gemeente over cultuur, kunst, festivals, het ontwikkelen 
en uitwerken van ideeën, netwerken en leren van elkaar. 



D66 is een warm voorstander van het veiligstellen maar ook exploiteren en openstellen 
van cultureel erfgoed om inwoners en toeristen te laten beseffen dat de kernen van 
Berg en Dal ieder zijn eigen waarde vertegenwoordigt. Het beperkt zich niet tot het 
conserveren van monumenten maar ook het levend houden van het dorpsverleden 
in woord en beeld. Organisaties ontvangen actieve (financiële) ondersteuning van de 
gemeente als daar een duidelijk resultaat tegenover staat.

D66 wil de kroonjuwelen laten zien en horen door een netwerk van infoborden 
op interessante locaties ondersteund via een app. Het kan onder meer gaan over 
bewoningsgeschiedenis, markante inwoners, verborgen archeologische schatten, 
ontstaan van het landschap etc. Een attractie voor toerist en inwoner.



3. WERKEN & LEREN

Onderwijs
D66 maakt zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook 
in gemeente Berg en Dal. De gemeente kan, behalve door de uitvoering van haar 
wettelijke onderwijstaken en –bevoegdheden, het verschil maken voor kinderen door 
informeel haar invloed te gebruiken. 

D66 wil een actieve rol van de gemeente in het samenbrengen van het onderwijsveld 
en mogelijke partners, zoals het bedrijfsleven en kennisinstellingen, bv. voor het 
ontwikkelen van zomer- en weekendscholen. 

D66 wil dat alle kinderen meedoen en zich breed ontwikkelen. D66 is daarom voorstander 
van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, 
buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Wij willen schoolbesturen stimuleren 
om bestaande scholen uit te bouwen tot brede buurtscholen (integrale kindcentra). 

D66 wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. We willen dat de 
gemeente in het kader van de leerplichtwet een actiever beleid ontwikkelt. D66 wil 
dat de gemeente goed samenwerkt in de uitvoering van de leerplichtwet met andere 
gemeenten. Verantwoording voor onze jongeren houdt niet op bij de gemeentegrens. 

D66 wil dat ouders met een kind met een beperking dezelfde keuzevrijheid hebben 
voor de school van hun kind als andere ouders ongeacht de kosten die de gemeente 
maakt voor het leerlingenvervoer. 

D66 wil dat het college een educatieve agenda opstelt. Op die manier kunnen 
raadsleden hun kaderstellende en controlerende taken beter uitoefenen. D66 neemt 
het initiatief om schoolbestuurders en ouders met regelmaat uit te nodigen voor een 
gesprek met de gemeenteraad en te horen hoe de gemeente beter kan faciliteren om 
beter onderwijs te geven.

D66 wil dat de gemeente in samenwerking met Duitse grensgemeenten, provincie 
Gelderland en de Europese commissie onderzoek doet naar het opzetten van de 
Euregioschool naar voorbeeld van de grensregio Maas-Rijn in Limburg. Jongeren van 
8 tot 15 jaar kunnen in de periode voor de profielkeuze gestimuleerd worden om Duits 
te leren en contacten op te bouwen over de grens. Dit motiveert jongeren om in hun 
latere leven een studie of baan te zoeken over de grens. Vaak blijken een gebrek aan 
taalkennis en culturele onbekendheid redenen te zijn om niet over de landsgrenzen 
heen te kijken.
D66 stimuleert een leven lang ontwikkelen/leren door ook werkzoekenden (taal)
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Ruimte voor ondernemers en innovatie
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen 
een basis voor een open en levendige maatschappij. D66 waardeert ondernemerschap 
dan ook positief en wil dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in 
de gemeente Berg en Dal te vestigen, te starten of te groeien. Een gunstig vestigings- 
en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en 
veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, 
goede bereikbaarheid en een mooie groene omgeving. De rol van de lokale overheid is 
daarin essentieel. Regionale samenwerking is belangrijk om arbeidsmarkt en onderwijs 
op elkaar aan te laten sluiten.

Wij willen minder regels en meer gemak, dus kritisch zijn bij het vaststellen van het 
doel van de regels. Soms is meldplicht al afdoende. Minimaliseer administratie bij 
gemeente en ondernemers door vereenvoudiging van procedures en digitalisering. 
D66 wil dat de gemeente ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. 
Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. De regels om 
te starten of uit te breiden, gaan we eenvoudiger uitvoerbaar maken. Startende en 
duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun. D66 gaat onderzoeken welke 
belemmeringen startende ondernemers in onze gemeente ervaren en wil dat wordt 
ingezet om de belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. 

D66 wil dat de gemeente Berg en Dal duidelijke randvoorwaarden schept voor 
ondernemers. Een goede digitale infrastructuur, bereikbaarheid en kinderopvang. 
Er moet geïnvesteerd worden in snel internet en dekkend digitaal telecom bereik 
voor de gehele gemeente. Daarnaast wil D66 bij (verkeers)werkzaamheden in de 
openbare ruimte goede inspraak, overleg en communicatie voor ondernemers via een 
ondernemersloket.

Behandel ondernemers gelijk, wees fair bij aanbesteding en afhandeling van een 
opdracht. D66 wil dat bij het gemeentelijk inkoopbeleid lokale, regionale en startende 
ondernemers gestimuleerd worden. Ondernemers in het Rijk van Nijmegen hebben bij 
ons een streepje voor.

Innovaties dragen bij aan de oplossingen voor maatschappelijke problemen. Denk 
bijvoorbeeld aan de energietransitie, lang en gezond leven, circulaire economie en 
nieuwe duurzame en gezonde vormen van mobiliteit. Geen innovatie betekent stilstand. 
Zie innovatie als een uitdaging en stimuleer nieuwe initiatieven; beperk lasten bij de 
opstart. Innovatie ondersteunt energietransitie en verbetering duurzaamheid.



Zet de kennisdriehoek (onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) 
in waar mogelijk en verbeter/stimuleer innovatief denken, kennis en toepassingen. 
D66 wil winkels en bedrijven stimuleren om keurmerken voor veilig, maatschappelijk 
verantwoord en duurzaam ondernemen te halen.

D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten: 
duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid. D66 stimuleert agrarische 
ondernemers om hun kennis over voedsel en natuur te delen via scholen, pluktuinen 
e.d. om op deze manier bij te dragen aan kennis van milieu en gezonde voeding.  
Agrarische ondernemers krijgen van D66 ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld 
een zorgboerderij, boerderijwinkels of andere vormen zoals recreatie en zorg.

Toerisme
Toerisme is en blijft een belangrijke economische sector en werkverschaffer in onze 
gemeente. Ons schitterende en afwisselende landschap biedt een natuurlijke bron aan 
toeristische activiteit. D66 wil dit natuurschoon zoveel mogelijk in stand houden en 
waar nodig doorontwikkelen. 

Wij zien diverse mogelijkheden om nog meer hoogwaardig toerisme aan te trekken 
naar onze gemeente en beter te laten kennismaken met alle kernen in onze gemeente. 
D66 zet in op meer hoogwaardige accommodaties. Locaties zoals de steenfabriek 
aan de Waal moeten onderzocht worden op mogelijkheden om ze om te bouwen 
tot accommodaties voor hotel of horeca. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met 
omwonenden en in goede afstemming over de leefbaarheid.

Toeristisch vervoer over water zien wij als een toegevoegde waarde. Een watertaxi 
brengt de toerist vanuit Nijmegen naar Millingen met een tussenstop bij Ooij en vice 
versa.

AirBnB, B&B, dienen de gastvrijheid in de gemeente. Deze moeten makkelijk te 
realiseren zijn maar wel voldoen aan dezelfde regelgeving als traditionele aanbieders.

Museum Orientalis moet een gezonde doorstart maken. Hiervoor dient eerst een 
gedegen businessplan op tafel te liggen, voordat de gemeente verdere subsidies 
verleent. Het originele karakter van het museum moet behouden blijven maar kan 
aangevuld worden met andere activiteiten in de stijl van het museum.



4. BEWEGEN

Sport en bewegen
Sport zorgt voor gezonde inwoners in onze gemeente, maar stimuleert ook de sociale 
cohesie in en tussen de kernen. Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt 
naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere sportaanbieders. Waar nodig dient 
de gemeente verenigingen en besturen actief te regisseren om de zelfredzaamheid 
te vergroten. Gemeenten hebben een (financieel) aandeel in het bouwen van een 
accommodatie en een verantwoordelijkheid in het inrichten van de openbare ruimte, in 
het bevorderen van sporten en bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve 
groepen in de samenleving en, uiteraard, in het faciliteren van (on)georganiseerde en 
commerciële sport. Ook voor de gemeente is het gezond om te investeren in sport 
en bewegen, het helpt sociaal isolement voorkomen, en gezonde inwoners met veel 
contacten hebben minder zorg nodig.

Alle kinderen verdienen gelijke (ontwikkel)kansen, arm of rijk, jongen of meisje. Daarom 
staat D66, ook als het om sport en bewegen gaat, voor een inclusieve aanpak, ook 
buiten schooltijd. 

De gemeente Berg en Dal heeft met het oprichten van Sportstimulering Gemeente 
Berg en Dal, drie buurtsportcoaches aangesteld. D66 wil dat het werk van de 
buurtsportcoaches wordt voortgezet en zich richt op de kernen waar de sportparticipatie 
laag is. D66 wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking en ouderen 
te laten deelnemen aan sport en bewegen door het uitbreiden van beweegtuinen. We 
willen dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op 
sportverenigingen. D66 ziet sport en bewegen als preventie, dit bespaart geld. Daarom 
wil D66 een herverdeling van het budget voor sport en bewegen, en de sportvereniging 
uitdagen tot tegenprestaties (bv open dagen).

Naast een verplichte aanvraag van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) voor 
vrijwilligers en trainers bij een sportclub moeten er vaardigheidstrainingen gegeven 
worden aan coaches zodat zij nog deskundiger kunnen handelen op het gebied van 
pesten of omgang met mensen met een geestelijke/verstandelijke beperking.

De unieke omgeving van de gemeente Berg en Dal met de bossen en de heuvels 
hebben een aanzuigende kracht voor sportevenementen en sporttoerisme. Berg en 
Dal trekt veel mensen naar de gemeente door bijvoorbeeld wandelevenementen als 
de Vierdaagse, de Kaloramatocht, maar ook door hardloop-, wieler- en mountainbike-
evenementen. Deze resulteren in sociaal-economische spin-off en hebben grote 
promotionele effecten. D66 vindt daarom dat de gemeente moet blijven bijdragen aan 
grote sportevenementen.



Naast de deelnemers aan en bezoekers van deze evenementen, komen toeristen ook 
om zelf te fietsen (Giro) en te wandelen (Pieterpad) in de gemeente. Sporttoerisme 
is een inkomstenbron voor de gemeente Berg en Dal. D66 Berg en Dal vindt het 
belangrijk dat de gemeente investeert in voorzieningen voor deze vorm van toerisme, 
zoals voldoende waterkraantjes en picknicktafels. Bij alle buitenactiviteiten hoort 
standaard voorlichting over de ziekte van Lyme.
Verder stimuleert D66 samenwerking met sportorganisaties over de gemeentegrenzen 
heen. Samenwerking met omliggende gemeenten zal in de toekomst steeds 
belangrijker worden. D66 stimuleert deze samenwerking. Duurzaamheid is daarbij een 
randvoorwaarde evenals toegankelijkheid voor alle inwoners. D66 vindt dat Berg en 
Dal moet investeren in het verduurzamen van sportaccommodaties. 
Kantines bij sportaccommodaties moeten gestimuleerd worden ongezond voedsel en 
drank terug te dringen. Het moet een trefcentrum worden dat fitheid uitstraalt. Met 
sportbesturen moet overlegd worden hoe dit kan worden bereikt evenals het instellen 
van rookvrije zones bij de sportvelden en kantines

Verkeer en mobiliteit
Mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid en is onontbeerlijk 
voor onze economische bedrijvigheid. Bedrijvigheid begint met bereikbaarheid. Onze 
economische activiteiten zijn hard nodig voor onze werkgelegenheid en het leefbaar 
houden van onze kernen. Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de consequenties van 
die vrije keuze en het vergroten van de bereikbaarheid: denk aan geluidsoverlast, de 
uitstoot van fijnstof en klimaatverandering.

Berg en Dal staat voor een enorme opgave. Met het wegvallen van diverse buslijnen, 
de toenemende vraag naar vervoer door ouderen en het wegvallen van diensten uit 
de diverse kleinere kernen (in de polder) waardoor men wat verder moet reizen om bij 
die diensten te komen, vereist een ander, nieuw en duurzaam beleid met adequaat 
busvervoer.

De gemeente moet de regie nemen in het aanleggen en onderhouden van goed verlichte 
wandelpaden en trottoirs zonder obstakels, goede (rood) geasfalteerde obstakelvrije 
fietspaden (liefst met groene golf). Waar gewenst zal de gemeente ook voor goede 
fietsenstallingen zorg moeten dragen. Lopen en fietsen zijn immers de meest duurzame 
en gezonde vervoersvormen. Om langer zelfstandig te blijven, moeten we juist deze 
vorm van mobiliteit maximaal benutten en verbeteren. Je vergroot daarmee deze 
individuele vrijheid. D66 wil duurzaam vervoer stimuleren. Ook voor E-bikes moeten er 
voldoende oplaadpunten komen in de kernen. Het vergroot de aantrekkelijkheid voor 
recreatief fietsen als onderdeel van toerisme.



De gemeente moet duurzaam OV, voor iedereen bereikbaar en grensoverschrijdend 
stimuleren. D66 wil in dit kader verder onderzoek naar een duurzame geluidsarme 
railverbinding van Kleve naar Nijmegen met als tussenstop Groesbeek. Daarnaast 
heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in het aanbieden van alternatief vervoer 
waar het onmogelijk is om het openbaar vervoer te nemen. Wij willen een Berg en 
Dalse invulling van het Uber-taxi concept, een duurzame elektrische auto tegen een 
vergoeding en binnen de grenzen van onze gemeente. D66 wil dat autodelen een 
mogelijkheid binnen onze gemeente gaat worden. In de drie grote kernen dient een 
duurzame auto ter beschikking gesteld te worden die men makkelijk (online) kan huren. 
De gemeente kan hierin een regisserende taak op zich nemen. 

D66 wil de mogelijkheid voor vervoer over water onderzoeken van en naar Millingen. 
Millingen ligt relatief vrij geïsoleerd, er is slechts één 'snelle' uitvalsroute. Vervoer over 
water kan een goed alternatief zijn, zeker ook tijdens het toeristenseizoen bv. naar 
Nijmegen.

D66 wil vrachtverkeer weren in de kernen van onze gemeente. Nog te vaak zie je 
vrachtverkeer op wegen die hier niet geschikt voor zijn ( bv. de van Randwijckweg in 
Beek). Alternatieve routes moeten aangeboden worden via GPS en er moet een verbod 
komen voor vrachtverkeer op wegen die hiervoor niet geschikt zijn i.v.m. veiligheid en 
overlast. 

Door het inrichten van dorpscentra/pleinen op basis van ‘shared space’ (legt de 
verantwoordelijkheid voor verkeersveilig gedrag bij de weggebruikers zelf, die zich 
aanpassen aan wat er in de omgeving gebeurt en rekening houden met andere 
weggebruikers). De centra worden een verblijfsgebied voornamelijk voor voetganger 
en fietser met een pleinachtige inrichting waar motorvoertuigen slechts te gast zijn.

Het stimuleren van het aanleggen van TOP's ( toeristische overstappunten naar 
alternatief vervoer zoals de fiets en zonnetreintje om zo de dijken te ontlasten van 
gemotoriseerd verkeer) moet een prioriteit worden. Hiervoor zijn locaties geschikt te 
maken.



5. ZORG

D66 stimuleert zelfredzaamheid van inwoners en investeert in het versterken van de 
eigen regie van de inwoners. Om dit te bereiken zullen professionals in de zorg zichtbaar, 
bereikbaar en laagdrempelig moeten zijn voor de inwoners. Eén aanspreekpunt in 
de drie kernen van onze gemeente: Millingen aan de Rijn, Beek en Groesbeek is 
wenselijk. Van daaruit kan de verbinding met de overige dorpen en buurtschappen 
van de gemeente versterkt worden. 

D66 stimuleert het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inwoners 
voor een vitale leefstijl. Dit komt gezondheid en welzijn van de inwoners ten goede. 
Voor junior én senior. Denk bijvoorbeeld aan:

● Verschillende (sport)activiteiten (financieel) laagdrempelig maken;
● Actief aanbieden van zwemonderwijs voor kinderen en volwassenen (bijvoorbeeld 
voorlichting voor nieuwkomers in Nederland over zwemmen in open water, met name 
de Waal);
● Meer budget voor taallessen en taalmaatjes of buddy-projecten vrijmaken voor 
succesvolle inburgering;
● Samenwerking zoeken met scholieren, studenten van de HAN en van de 
Radboud, lokale en regionale instellingen en lokale ondernemingen voor scholing en 
werk voor de inwoners;
● Inwoners activeren om met eigen initiatieven te komen.

D66 pakt op lokaal en landelijk niveau de wildgroei van ondermaatse zorgverleners aan 
die vanuit het PGB betaald worden. D66 wil het sociaal wijkteam hierin een belangrijke 
toezichthoudende rol laten spelen, omdat dit team dicht bij de inwoners staat. De 
inwoner/cliënt kan dan bijtijds actie ondernemen voor goede zorg. 

D66 loopt niet weg voor het maatschappelijke resultaat van haar activiteiten. 
Regelmatig monitoren van dit resultaat is van groot belang. Dat betekent dat wij met 
de regiogemeenten afspraken maken over regionaal inkopen van zorg. Met aandacht 
voor de eigenheid en eigen verantwoordelijkheid van Berg en Dal, is iedereen gebaat 
bij onderlinge afstemming over veel van deze zaken. 

Voor de inkoop van zorg wordt vaak opgetrokken met de regiogemeenten; op deze 
samenwerking blijven wij inzetten. Hierbij is het van belang dat aanbieders een werkbaar 
tarief krijgen aangeboden voor hun diensten (denk aan huishoudelijke hulp, jeugdzorg) 
en moet voorkomen worden dat onnodige bureaucratische eisen gesteld worden aan 
opdrachtgevers. 



6. BESTUREN
Hoe willen we dat onze gemeente bestuurd wordt? En hoe worden onze wensen 
gefinancierd.

Veiligheid
D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed 
die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. Het aantasten van privacy 
vraagt iedere keer om een zorgvuldige en transparante afwegingen. D66 is daarom 
zeer terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker 
als maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. Deze maatregelen dienen altijd tijdelijk, 
doelgericht en proportioneel te zijn, met als uitgangspunt aselecte controles, om 
etnisch profileren zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet de gemeenteraad worden 
geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten. 

Regionale samenwerking
D66 kijkt over (gemeente)grenzen heen, zeker als het gaat om ondernemerschap, 
innovatie en werkgelegenheid. Economische activiteit overschrijdt gemeentegrenzen 
en in het geval van Berg en Dal ook de landsgrenzen: veel mensen werken in een andere 
gemeente en voor faciliteiten zoals een goede infrastructuur moeten we samenwerken 
met andere gemeenten en de provincie. D66 is overtuigd dat iedereen beter wordt van 
samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van de banenmarkt, innovatie, detailhandel 
en vestigingsbeleid. 

De gemeente Berg en Dal neemt deel aan verscheidene regionale en internationale 
samenwerkingsverbanden. Samenwerking is op zichzelf niet voldoende maar 
is onvermijdelijk om complexe taken goed uit te voeren en daarmee in het belang 
van onze inwoners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jeugdzorg, afvalverwerking of 
werkgelegenheid. Samenwerkingsverbanden moeten een duidelijk doel dienen en 
heroverwogen worden als dit doel uit het zicht raakt.

Veel samenwerking binnen de regio Rijk van Nijmegen wordt uitgevoerd door 
Gemeenschappelijke Regelingen. De invloed van de diverse gemeenteraden daarop 
blijft een punt van zorg. Daar waar nuttig zorgen agendacommissies met raadsleden 
nu voor meer zicht en sturing. Het regelmatig heroverwegen van nut en noodzaak 
vergroot de effectiviteit van het besturen maar bevestigt ook de legitimiteit van het 
samenwerkingsverband. D66 wil de manier waarop wij in de regio Rijk van Nijmegen 
onze samenwerkingsverbanden besturen verder democratiseren.

Om de democratische controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden te 
vergroten wil D66 nieuwe instrumenten ontwikkelen zoals de functie van Rapporteur 
per samenwerkingsverband en structureel overleg van die Rapporteur met 



Bestuur en Burger
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen 
hoe zij hun leven inrichten en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Daarom is D66 
een voorvechter van een sterke en democratisch functionerende gemeente waar de 
inwoners directe invloed hebben op het bestuur. 

Een sterk gemeentebestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners, stapt 
over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording af. 

D66 wil dat het College van B en W zich houdt aan de uitgangspunten van de Wet Open 
Overheid. Het college moet dus werk maken van een goede informatievoorziening, 
actieve openbaarmaking en behoort niet willekeurig gebruik te maken van de 
uitzonderingsgronden zoals vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur. D66 zal 
daarop actief toezien.

D66 Berg en Dal wil een actieve onafhankelijk samengestelde Rekenkamer, met 
slagkracht. Een Rekenkamer helpt de inwoners en raadsleden bij het controleren van 
het college. Onze gemeente heeft die onafhankelijke Rekenkamer nodig om tot een 
gedegen en evenwichtige controle te komen. 'De slager hoort zijn eigen vlees niet zelf 
te keuren'. Ook inwoners zouden een verzoek tot controle bij de Rekenkamer moeten 
kunnen indienen.

D66 Berg en Dal wil meer invloed voor de inwoners. Wij willen dat inwoners zelf een 
raadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor voldoende handtekeningen (100) 
verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in behandeling te nemen. 
Wij verwachten van inwoners dat zij in het voorstel aangeven welke maatregelen van 
de gemeente worden verwacht en hoe de eventuele kosten worden gedekt.

D66 pleit voor een 'groene golf-ambtenaar' die inwoners en ondernemers van begin tot 
eind begeleidt in gemeentelijke procedures. Deze ambtenaren moeten ruimte krijgen 
om oplossingen op maat te vinden.

D66 wil de regeldruk verminderen. Gemeentelijke regelgeving, waaronder de APV, 
wordt doorgelicht op verouderde en overbodige regels. Daarnaast komt er voor iedere 
regel in principe een einddatum. Alleen na positieve evaluatie door een onafhankelijke 
Commissie, bestaande uit 3 leden van de Gemeenteraad, 3 onafhankelijke deskundigen 
en voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, wordt de regel voortgezet.



Financiën
D66 zet in op een solide financieel beleid. Dit betekent dat we zorgvuldig en behoedzaam 
met de financiële middelen (belastinggeld) omgaan en zorgen dat we als gemeente 
een buffer opbouwen om tegen onvoorziene omstandigheden gewapend te zijn. Zeker 
nu er meer taken bij de gemeente worden ondergebracht is dit risico groter.

Zowel bij bestuur als bij het ambtelijk apparaat zal het kostenbewustzijn hoog moeten 
zijn. Ook de gemeenteraad heeft daarin een voorbeeldfunctie. Alle gemeentelijke 
projecten/programma’s moeten binnen hun budget uitgevoerd worden en dus zal men 
bij overschrijding zelf en binnen het betreffende project of programma oplossingen 
moeten zoeken.

Bij diensten aan de inwoners moet altijd duidelijk worden gemaakt wat de kosten 
zijn die toegerekend worden (leges en dergelijke). Het motto “de vervuiler betaalt” 
is de leidraad bij het vaststellen van het gemeentelijk beleid en eventueel daarmee 
samenhangende tarieven.

D66 opereert toekomstbestendig, dus we schuiven niet vooruit maar onderkennen 
direct de consequenties van het gemeentelijk beleid en daar anticiperen we op. Bij 
investeringen leggen we het accent op infrastructuur (wegonderhoud; gaten en kuilen 
uit de weg!), onderwijs (ondersteuning), zorg (flankerend beleid) en duurzaamheid 
(gemeentelijke initiatieven in verband met de energietransitie en het klimaatbeleid).

We willen ook dat de begroting en de jaarrekening transparant en inzichtelijk zijn voor 
de inwoners van Berg en Dal. Hiertoe zijn eerste stappen gezet, nu is het gewenst te 
onderzoeken of dit werkelijk het gewenste effect heeft en welke stappen eventueel 
mogelijk zijn om dit nog verder te verbeteren. Wij willen onnodig en ineffectief beleid 
en de daarmee verbonden uitgaven identificeren en dit geld inzetten voor nieuw beleid 
gericht op duurzaamheid, internationale samenwerking en onderwijs.

Er zijn extra uitgaven voorzien voor duurzaamheidsmaatregelen:
● Extra subsidie verstrekken aan inwoners om energiebesparende maatregelen 
te treffen in hun huis. Ter aanvulling op de bestaande regeling die jaarlijks al na drie 
maanden is uitgeput.
● Verbetering van de elektrische infrastructuur door middel van het plaatsen van 
extra laadpunten.

Voor het bovenstaande willen wij €1 mln. besteden uit de algemene reserve, als 
onderdeel van het collegevoorstel van €1,9 mln. of additioneel.



Subsidies
D66 wil activiteiten steunen met een maatschappelijk effect vooral in het kader van de 
energietransitie en het klimaatbeleid. Daarbij richten wij ons op het starten en aanjagen 
van initiatieven, dus in principe een tijdelijke ondersteuning.

Bij een lange termijn subsidiëring willen wij zorgvuldig beoordelen en jaarlijks evalueren. 
Wij pleiten voor een optimale transparantie omtrent subsidieverlening en behaalde 
resultaten met een jaarlijkse rapportage.

Wij handhaven de regels en dus zullen we alle fraude stevig aanpakken.



Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

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

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.



Verantwoording
In het verkiezingsprogramma kan de kiezer de visie van D66 op Berg en Dal vinden. 
Het programma dient ook als opdracht van de leden van D66 Berg en Dal aan de 
nieuw gekozen fractie voor de periode 2018 – 2022 en het vormt de inzet van D66 
bij mogelijke deelname aan de coalitieonderhandelingen. 
De VPC heeft gesprekken gevoerd met ‘smaakmakers’: mensen die niet noodzakelijk 
lid van D66 zijn, maar wel vanuit hun positie of activiteiten een groot hart voor Berg 
en Dal hebben.

Wij willen alle betrokken leden en niet-leden bedanken voor hun waardevolle inbreng, 
Op basis van alle inbreng is het progressieve, duurzame, groene en optimistische 
verkiezingsprogramma “D66 in alle kernen thuis” geschreven.
Het verkiezingsprogramma is besproken door de leden van D66Berg en Dal en 
formeel vastgesteld door de Berg en Dalse leden van D66 Rijk van Nijmegen op 12 
december 2017.
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