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VECHTDAL 

 

Volg ons op twitter https://twitter.com/

D66Vechtdal en 

like de gemeenten van het Vechtdal op facebook 

en wordt lid van elkaars facebook pagina’s in het 

Vechtdal. 

D66 Vechtdal nieuws 

Wat gaat U doen om meer vrouwelijke leden 

voor D66 te werven? 

Geen tijd? Steun ons met uw bijdrage op bankrekeningnummer 

NL21 RABO 0177 4800 92 ten name van D66 Vechtdal. 

 

RAADSPERIODE 2014 - 2018 
 

De in 2014 gekozen gemeenteraden zijn alweer halverwege hun zittingsperiode. 

Een goed moment voor een reflectie en vooruit kijken: hoe heeft D66 Vechtdal van 

zich laten horen in de gemeentes Dalfsen, Hardenberg en Ommen? Wat gaan de 

drie fracties nog laten horen? En: hoe kunt u bijdragen, nu en voor het 

verkiezingsprogramma van D66 Vechtdal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 

2018? Zie voor het verkiezingsprogramma 2014-2018 https://vechtdal.d66.nl/. 

Even opfrissen: In Dalfsen heeft D66 één raadszetel en in zowel Hardenberg als 

Ommen twee zetels. Uiteraard hebben de fracties elk een eigen karakter en werken 

ze in hun gemeentelijke context. Daarnaast kunnen ze elkaar versterken doordat ze 

alledrie in D66 Vechtdal (opgericht in 2012) samenwerken, met één afdelings-

bestuur. Dat gezamenlijk optrekken heeft in de afgelopen twee jaar een 

inhoudelijke invulling gekregen op een aantal thema’s: infrastructuur en openbaar 

vervoer, huisvesting en omgeving, en duurzame landbouw. En natuurlijk in een 

ander beleidsthema van D66, duurzaamheid.  

Duurzaamheid krijgt in het Vechtdal onder meer een praktisch gezicht door een 

prijs. Bedrijven en instanties die op dit gebied in het Vechtdal excelleren worden 

jaarlijks geselecteerd door een onafhankelijke jury om in aanmerking te komen 

voor de Duurzaamheidsprijs, vernoemd naar wijlen Antoinette Stegeman-Drijber. 

Deze prijs werd in de afgelopen twee jaren uitgereikt aan: 

2014: Stichting Duurzaam Ommerkanaal (door Tweede Kamerlid Stientje van 

Veldhoven) en in 2015: Nieuwleusen Synergie.  

 

Jan Rooijakkers: “D66 heeft 
in 2014 net geen twee zetels 
gewonnen, maar ik word 
gelukkig goed gesteund. Op 
punten waar dat kan wordt in 
de Raad constructief 
samengewerkt met andere 
partijen. Ook ben ik tevreden 
over de invloed die ik in de 
Raad heb en de resultaten die 
we hebben bereikt zonder 
concessies te doen aan onze 
principes. Nu nog meer leden 
in Dalfsen en dan op naar 2 

zetels bij de verkiezingen in 2018!” 

 

Bernard de Vries Robles:  
“In Ommen richt ik mijn blik 
op de toekomst: Zie de 
toekomstvisie 2030. Onze 
fractie wil zoveel mogelijk 
de duurzame ontwikkeling en 
de publieke gezondheid van 
onze inwoners bevorderen. 
We moeten dan primair 
uitgaan van maatregelen die 
het autoverkeer in de kern 
van Ommen ontmoedigen en 

gebruik van de fiets- en loopmogelijkheden benutten. 
Ook rondom Ommen moeten we de mobiliteit per fiets 
stimuleren. Standaard zou de fiets mee moeten kunnen 
met de trein en ook in het overige publieke transport . 
Daarnaast kan ingezet worden op het bevorderen van het 
gebruik van ‘pedelecs’1)  voor het woon – werk verkeer 
op de middellange afstand (tot ca 25 km).” 
1) Pedelecs zijn elektrische fietsen met bromfietsstatus (45 km/hr) 

 

Jacco Rodermond: 

“Destijds keek ik vanaf de 

zijlijn mee met de lokale en 

landelijke politiek. Nu ben 

ik – vier jaar later – D66 

fractievoorzitter in 

Hardenberg. 

Wat mij drijft is de politiek  

dichter bij de inwoners 

brengen door goed te kijken naar waar de gemeente 

behoefte aan heeft, wat ons verder kan brengen en hoe 

we Hardenberg klaar kunnen stomen voor een nieuwe 

generatie. 

We hebben in de raad veel bereikt. Op het gebied van het 

sociaal domein krijgen we mogelijk een speciale 

ombudsman, we hebben er mede voor gezorgd dat het 

huishoudboekje van de gemeente meer op orde is, we 

zetten belangrijke stappen op het gebied van duur-

zaamheid, ondernemen en wonen. Ik ben blij en 

ontzettend trots dat ik hier een onderdeel van mag zijn.” 

 

21 september 2016; 20:30 uur: Vechtdal Hoeve Arriën: 

Openbare Thema-avond 

“Duurzame Landbouw en 

Ruimtelijke inrichting in het Vechtdal.” 

Sprekers: 

 Bernard Smalbraak, D66 Vechtdal bestuur 

 Simone Koggel, Vechtdal Hoeve 

 Anet Bovendeert, Ommer Marke 

 Wybren Bakker, Statenlid Prov. Overijssel 

Aansluitend: publiek debat 

Aanmelding: Per e-mail aan secretaris@d66vechtdal.nl; 

Toegang gratis; u ontvangt een bevestigingsmail retour; dat is uw 

toegangsbewijs. 

 

KOE-SAFARI 

Indien gewenst is vooraf, om 19:15, deelname mogelijk aan de Koe-safari. 

Opgave hiervoor bij aanmelding vermelden! Kosten: slechts € 5,= pp (normaal: € 11,50).  

De kosten voor de Koe-safari vervallen zelfs indien men zich vooraf aanmeldt als D66-lid. 

   DOE MEE! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ--SkrbTKAhWG7RQKHco6COEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftwittermania.nl%2F2012%2F06%2Ftwitter-heeft-nieuwe-logo-vogeltje-is-aangepast%2F&psig=AFQjCNG_xtISOKjuiM2v6DOzbtp
https://vechtdal.d66.nl/


 

D66 Dalfsen:  
Met Jan Rooijakkers bezet D66 sinds 2014, na acht jaar, weer een zetel in de 
gemeenteraad. Samen met twee commissieleden en de rest van de actieve steunfractie is 
D66 Dalfsen selectief in onderwerpen, de focus ligt op grote lijnen. Met een coalitie van 
Gemeentebelangen en het CDA wordt D66 als oppositiepartij zeer serieus genomen.  
Op aandragen van D66 zijn de financiële jaarstukken veel eerder toegankelijk voor 
raadsleden en is een nieuwe accountant aangesteld. D66 Dalfsen heeft succesvol 
aangedrongen om kritisch te blijven kijken naar grote investeringen ondanks een 
gunstige financiële positie van de gemeente, bijvoorbeeld door aanscherping van de 
procedures rondom het hergebruik van een bank in Nieuwleusen. 
Inmiddels is het D66-voorstel om meer jongeren bij het beleid van de gemeente te 
betrekken omgezet in ambtelijke daden. Als Jong Dalfsen, in eerste instantie via sociale 
media, praten jongeren mee over een scala van onderwerpen.  
De stilte rondom de voorgenomen uitbreiding van het vliegveld Lelystad doorbrak D66 
Dalfsen door kritisch te vragen naar de gevolgen van de (publiekelijk nog onbekende) 
aanvliegroutes voor de inwoners van de gemeente. 
De Rechterensedijk, de weg met oude bomen die Dalfsen met kasteel Rechteren 
verbindt, zal, nadat een referendum de gemeenteraad terugfloot op haar beslissing om 
bomen te kappen, conform de ideeën van D66 worden ingericht. 
Op Valentijnsdag verraste D66 Dalfsen vrijwilligers: de harde werkers bij de 
Natuurboerderij (2015) en het Hospice (2016) kregen een taart.  
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D66 Ommen:  
D66 zit sinds ‘mensenheugenis’ in de gemeenteraad van Ommen. Ook deze periode is 
D66 coalitiegenoot, samen met CDA, PvdA en de VVD. 
Bernard de Vries Robles, voorzitter van de tweekoppige fractie, noemt de winkelopening 
op zondag het meest saillante dat tot nu toe bereikt is. Om een meerderheid van stemmen 
in de raad te krijgen, is hijzelf speciaal voor de stemming teruggevlogen vanuit 
Zwitserland. De twaalf koopzondagen zijn effectief al dit zomerseizoen begonnen.  
In de pers ontstond commotie rondom het landgoed Het Laer, dat in particulier bezit leek 
te gaan komen. D66 beijvert nu samen met de coalitie het voortbestaan in de vorm van 
een stichting met een meerderheidsinbreng van de Gemeente. 
Samen met Provinciale Staten is het gelukt om extra geld voor het knooppunt Varssen in 
de N34 naar Ommen te krijgen. Infrastructureel is ook succes behaald met het besluit tot 
verbreding van de tunnel onder de N48. Daardoor kunnen landbouwvoertuigen en 
fietsers tegelijkertijd door de tunnel en is het idee van stoplichten van de baan.    
De komende twee jaar zal D66 Ommen zich stevig inzetten om de gemeentefinanciën op 
orde te krijgen. Daarbij worden, door D66’s speerpunt burgerparticipatie, de inwoners 
van de gemeente nadrukkelijk betrokken.   

 

D66 Hardenberg: 
Met twee raadsleden behoort D66 Hardenberg onder leiding van Jacco Rodermond tot de 
oppositie in een meerderheidssetting van CDA, Christenunie en PvdA. D66 Hardenberg 
heeft als enige partij tegen de begroting gestemd, D66 is het niet eens met de steeds weer 
terugkerende incidentele uitgaven die de coalitie door tussentijdse wijzigingen in de 
begroting doet waardoor de gemeente steeds langs de randen van de financiële afgrond 
scheert.  
Op voorstel van D66 is een verbeterde, meer onafhankelijke, Rekenkamer ingesteld. 
Samen met de andere fracties heeft D66 zich verdienstelijk ingezet voor een goede 
ontsluiting van Hardenberg door voor Hardenberg gunstige aanpassingen aan de wegen 
N377 en de N34.   
D66 Hardenberg heeft zich prominent gemengd in een voor bewoners en initiatiefnemers 
zo gunstig mogelijk scenario ten aanzien van geluidsoverlast en slagschaduw voor het 
plaatsen van windmolens. 
Door D66 is de vergadercultuur in de gemeenteraad van Hardenberg wat meer open 
geworden. Er is meer ruimte voor debat, er wordt meer inhoudelijk gediscussieerd over 
grote thema’s zoals afvalverwijdering en belastingen.  

Vergaderingen fractie D66 Ommen: Maandagavond voorafgaand aan raads– en commissievergaderingen 
 (zie https://ommen.d66.nl/agenda/); afspraak niet nodig; info via henri.mors@ommen.nl. 
Vergaderingen fractie D66 Dalfsen: Donderdagavond; maak afspraak met Marja van de Berg (marja@vdbvh.nl).   
Vergaderingen fractie D66 Hardenberg: Woensdagavond; maak afspraak met Wim Sekeris (w.j.sekeris@gmail.com). 

D66 verantwoordt haar politiek in het Vechtdal: 

Doe mee en bezoek eens een fractievergadering! 

 

Uiteraard werken de drie 

afdelingen van D66 

Vechtdal ook volgens de 

landelijke 

D66 Richtingwijzers: 

 Vertrouw op de eigen 

kracht van mensen 

 Streef naar een 

duurzame en 

harmonieuze 

samenleving 

 Denk en handel 

internationaal 

 Beloon prestaties en 

deel de welvaart 

 Koester de grondrechten 

en gedeelde waarden 

 

Uit het verkiezings-
programma 2014: 
 
“Inwoners en ondernemers 
van het Vechtdal verdienen 
een goed bestuur en een 
helder toekomstperspectief. 
Waar mogelijk werken 
buurgemeenten intensief 
samen om de belangen van 
de bewoners van het 
Vechtdal te behartigen.... 
In de Raadsperiode 2014-
2018 komt er wat D66 
betreft een 
gemeenschappelijk 
visiedocument op het 
Vechtdal… een breed 
gedragen visie op 
economische bedrijvigheid, 
zoals aandacht voor 
toerisme/recreatie, 
agrarische sector, (maak-)
industrie en zakelijke 
dienstverlening, op 
infrastructuur en 
landschappelijke inrichting, 
en op duurzaamheid en zorg 
voor de inwoners.” 




