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 Gemeenteloket Verkeer Accommodaties/MFA* Duurzame energie Buitengebied Woningbouw Bijzonderheden 
GB Loket openhou-

den voor huidige 
dienstverlening 

In alle woonwijken 30 km 
Veilige N348 (60 km) 

Een realistisch en finan-
cieel haalbaar MFA* 
wordt ondersteund 

Windmolens: neutraal 
Zonnepanelen op landbouw-
grond: ja 

Binnen regelgeving zijn grote vee-
houderijbedrijven toegestaan 

 Veerpont behouden 
Zwembad openhouden 

D66 Loket openhou-
den, ook om do-
cumenten op te 
halen 

In alle woonwijken 30 km 
Veilige N348 (60 km) 

Inwoners staan cen-
traal. Een nieuw plan 
moet in overleg met ge-
bruikers worden opge-
steld. 
 

Windmolens: ja 
Zonnepanelen op landbouw-
grond: ja 

Agrarisch ondernemerschap koes-
teren, nevenactiviteiten toestaan 
Grootschalige bedrijven van geval 
tot geval bekijken 

Ruimte voor starterswo-
ningen. Experimenteren 
met nieuwe woonconcep-
ten 

Goed onderhouden zand- 
en fietspaden. 
 
Goed openbaar vervoer. 
 

CDA Loket openhou-
den, ook om do-
cumenten op te 
halen 

In alle woonwijken 30 km 
Veilige N348 (60 km). Betere 
fietsoversteekplaatsen 

Onderzoeken of een 
MFA* mogelijk is 

Windmolens: ja 
Zonnepanelen op landbouw-
grond: nee, tenzij agrariër zelf 
graag wil 

Geen verstedelijking en verromme-
ling in buitengebied. Herverkave-
ling of verandering bedrijvigheid 
ondersteunen 
Grootschalige bedrijven van geval 
tot geval bekijken 

Specifiek bouwen voor 
jongeren en ouderen, in 
het dorp of tegen het 
dorp aan 

Beperken winkelopenings-
tijden op zondag: pas vanaf 
13.00 uur opening 

VVD Loket openhou-
den 

Geen lagere snelheid N348, wel 
voldoende veilige fietsover-
steekplaatsen maken 
Waar nodig 30 km in bebouwde 
kom en dan ook handhaven 

Gezamenlijk investeren, 
als de exploitatiekosten 
erdoor dalen 

Windmolens: geen grote turbi-
nes, wel kleine 
Zonnepanelen op landbouw-
grond: neutraal, liever op da-
ken 

Agrarische sector moet kunnen 
groeien, ruimte voor nevenactivi-
teiten 
Grootschalige bedrijven van geval 
tot geval bekijken 

Niet nog meer sociale 
huurwoningen 
Slopen en herbouwen in 
buitengebied toestaan 

Gemeente vormt fonds om 
initiatieven van inwoners 
in kernen mogelijk te ma-
ken 

PvdA Loket openhou-
den, meer dien-
sten bieden 

In alle woonwijken 30 km 
Veilige N348 (60 km) 

 Windmolens: ja 
Zonnepanelen op landbouw-
grond: ja 
Nieuwbouwwoningen gasloos 
bouwen 

Geen megastallen, maar wel groei 
individuele bedrijven mogelijk ma-
ken, mits totaal niet groeit 

Experimenteren met 
nieuwe woonconcepten 

Buitengebied verder toe-
gankelijk voor fietsers en 
wandelaars, bijvoorbeeld 
IJsseldijken 

GL Loket openhou-
den, ook om do-
cumenten op te 
halen 

In alle woonwijken 30 km 
Veilige N348 (60 km). Betere 
fietsoversteekplaatsen 
Fietssnelweg tussen Deventer 
en Zutphen 

Bestaande accommoda-
ties zoveel mogelijk be-
houden, geen grootse 
nieuwbouwplannen, 
wel samenwerking 

Windmolens: ja 
Zonnepanelen op landbouw-
grond: ja 
Nieuwbouwwoningen gasloos 
bouwen 

Bedrijven die in het buitengebied 
overlast geven moeten verhuizen 
(voorbeeld: kartbaan) 
Geen megastallen, wel boerderij-
winkels 

Woningen betaalbaar 
houden. Nieuwe woon-
vormen mogelijk maken. 
Niet bouwen in buitenge-
bied 

 

MML Loket openhou-
den 

Geen 30 km in bebouwde kom Alleen op vrijwillige ba-
sis clustering accommo-
daties 
Zoveel mogelijk privati-
seren 

Windmolens: nee  
Zonnepanelen op landbouw-
grond: nee 
Beide: alleen toestaan mits ob-
jectief aantoonbaar draagvlak 
Gasloos is een politieke hype, 
er zijn nog geen alternatieven 

Kleinschalige bedrijven toelaten in 
buitengebied 
Grootschalige bedrijven van geval 
tot geval bekijken 

Experimenteren met 
nieuwe woonconcepten 

 

 
 
* MFA = multifunctionele accommodatie 


