
 

  D66 Gelderland investeert in:  
 

 Voorst  natuur en leefbaarheid   landgoederen De Poll en Beloofde Land 
 natuur en leefbaarheid   waterveiligheid IJssel 
 onderwijs en cultuur   participatie Landgoed De Poll 

  



D66 Nieuwe Energie die Werkt voor Gelderland. Meer weten? Kijk op d66gelderland.nl           facebook.com/D66Gelderland            twitter.com/d66gelderland 

D66 gaat voor nieuwe energie 

voor Gelderland. D66 staat voor 

een overheid die durft te 

vernieuwen, uitdagingen voor de 

toekomst aangaat en vertrouwt 

op de eigen kracht van mensen.  

 

 

ONDERWIJS  

Ook in Gelderland is D66 de onderwijspartij. We bevorderen 

zonnepanelen op scholen voor een betaalbare energie-

rekening. We bevorderen samenwerking tussen scholen en 

bibliotheken en helpen studenten om een eigen bedrijf te 

starten. D66 heeft gezorgd voor het behoud van klassieke 

muziek en kindertoneel in Gelderland.  

 

WERK 

D66 heeft in Gelderland geïnvesteerd in werk. Door het 

restaureren van monumenten en onderhoud aan wegen 

hebben we werk in de bouw behouden. Door te investeren in 

duurzame energie, bevorderen we werk voor nu en later. Met 

leningen aan innovatieve ondernemingen bieden we 

toekomst voor jongeren. In totaal zijn hier 20.000 arbeids-

plaatsen mee gemoeid (ofwel behouden of erbij gekomen). 

 

 

 

 

BEREIKBAARHEID 

D66 heeft de bereikbaarheid van Gelderse steden en dorpen 

bevorderd. Hardnekkige knelpunten worden aangepakt. 

Openbaar vervoer wordt verbeterd, ook over de grens met 

Duitsland. Door de aanleg van vrijliggende snelfietspaden 

wordt het veiliger om met de fiets naar school of werk te 

gaan. D66 zet in op het beter benutten van wegen en spoor 

zodat onze en steden leefbaar blijven. 

 

NATUUR EN TOERISME 

D66 heeft zich ingezet om de natuur in Gelderland goed te 

beschermen en te beheren. We investeren in ons landschap 

langs de rivieren, op de Veluwe en in de Achterhoek. Zo blijft 

Gelderland de mooiste provincie van Nederland waar het fijn 

wonen is en waar mensen graag op bezoek komen. D66 wil 

de sporen van de Tweede Wereldoorlog beter laten zien. 

 

INTEGER BESTUUR 

D66 is voor een scherp toezicht op gemeenten die een slecht 

financieel beleid hebben gevoerd. Zij worden streng bewaakt 

maar ook geholpen om de werkgelegenheid en de 

leefbaarheid bevorderen. Nu er meer taken, zoals jeugdzorg,  

naar gemeentes komen kiest D66 voor sterke gemeentes 

met integere raadsleden en wethouders, die kunnen luisteren 

en keuzes durven maken. 

 
Michiel Scheffer, Fleur van der Schalk, Wouter Saes en Lucia van Milaan 
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