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De afdeling Oost Gelre van de Partij van de Arbeid is er trots op te behoren tot de 

sociaal-democratische familie in meer dan 400 gemeenten. Dat wordt tot 

uitdrukking gebracht op de voorkant door de roos in de vuist, voor een ieder het 

symbool tegen onrecht en voor een betere wereld.  

Naast de roos is de naam van onze afdeling in de gemeente geplaatst, in een wit 

vlak voorzien van een goud-geel randje. Goud-geel staat voor de landbouw in onze 

gemeente (goud-geel graan en maïs). Het goud staat voor de integriteit die we 

nastreven (een beetje integer bestaat niet). Het witte vlak symboliseert 

onafhankelijkheid. Omdat er tegenwoordig geen gemakkelijke oplossingen zijn, 

gebruiken we als achtergrond hierbij de steunkleur grijs, die staat voor het 

OVERBRUGGEN van tegenstellingen.  

Daarnaast hanteren we het begrip "een staaltje van Naoberschap" waarbij we 

laten zien dat we een programma hebben dat aansluit op de jarenlange traditie in 

de Achterhoek. Dat doen we in de kleur groen. Die kleur staat voor een duurzame 

basis en voor bescherming van het natuur- en cultuurlandschap in onze gemeente.  
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Voorwoord 
Op woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen 
waarbij we zo sterk mogelijk uit de bus willen komen om als Partij van de Arbeid lokaal het 
verschil te kunnen maken. Het verschil voor onze inwoners. 
  
De gemeente krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden. 
Gemeenteraadsverkiezingen worden daardoor steeds belangrijker. Juist in deze tijd, waarin 
bezuinigingen nopen tot heldere keuzes, is het voor ons, Partij van de Arbeid, belangrijk om 
te laten zien hoe we invulling geven aan een solidaire samenleving. 

  
Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. We leven in een rijk land en in een rijk 
deel van de wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich in onze 
gemeente voordoen. Nog steeds groeien kinderen in armoede op. Eenzaamheid, uitsluiting 
en anonimiteit komen ook in onze gemeente voor. Niet iedereen in onze gemeente heeft 
dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, 
des te beter de gezondheid. Om al deze redenen zijn de idealen van de Partij van de Arbeid 
ook in 2014 nog hard nodig. 
 
Wij willen in onze gemeente werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een 
fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en 
iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders 
de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is een opdracht 
voor de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. We willen geen 
samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we 
mét elkaar leven. 
 
De Partij van de Arbeid wil een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een 
samenleving waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn 
zelfredzaam. Wie dit niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn 
omgeving maar als dat niet kan, zorgt de lokale overheid voor een goed vangnet. Ook als je 
hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. De ondersteuning is altijd gericht op het zoveel 
mogelijk herwinnen van de eigen kracht en is daarom dicht bij de mensen georganiseerd.  
 
Gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid zijn in de eerste plaats volksvertegen-
woordigers. We staan in nauw contact met bewoners, maken waar mogelijk gebruik van hun 
kennis en ervaring en leggen over standpunten en besluiten voortdurend verantwoording af.  
 
De lokale overheid stelt zich dienstbaar op. De gemeente is er voor de bewoners, niet 
andersom. Bewoners zijn verantwoordelijke burgers die het beste met de gemeente voor 
hebben. Voor onverschilligheid is in onze gemeente geen plaats. 
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Samengevat:  
 
De PvdA Oost Gelre staat de komende jaren voor het volgende 10 puntenplan: 

1. Een beetje integer bestaat niet (bijvoorbeeld géén politici in stembureaus!) 

2. Iedereen doet mee, niemand aan de kant! Lukt het niet met werk, dan zoek je 

andere bezigheden. 

3. In een rijk land hoeft niemand arm te zijn. 

4. We zorgen voor elkaar: vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet! 

5. Eenzaamheid hoeft niet, we verbinden, brengen mensen bij elkaar. 

6. Zo veel mogelijk maatwerk, in plaats van te veel aan regels en bureaucratie, 

zowel in de kernen als op het platteland. 

7. Bouwen op vertrouwen, maar streng als dat wordt geschaad. 

8. Serieus werk maken van het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen! 

9. Goede voorzieningen: nieuwe sporthal Groenlo en multifunctionele 

accommodatie Mariënvelde 

10. Actief besturen, zowel lokaal als regionaal, vóórop lopen en zichtbaar 

aanwezig zijn. 
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Groenlo en Lichtenvoorde 
Na de vele investeringen in straatstenen wordt het tijd voor een maatschappelijke 
vernieuwing binnen het Programma stad Groenlo. Dat vraagt om nieuw denken over de 
toekomst van de centra Groenlo en Lichtenvoorde. Het PvdA initiatief voor een beleidsregel 
vrijkomende detailhandelsbebouwing wordt opgepakt en uitgewerkt. Een gedragen taskforce 
geeft een nieuwe impuls aan de zoektocht naar nieuwe maatschappelijke en economische 
invullingen van leegstaande panden in Groenlo en Lichtenvoorde.  
Er komt meer aandacht voor de cultuurhistorie: vestingstad 2.0, een canon van Oost Gelre 
wordt gemaakt en vroegere bebouwing in de vorm van kasteel Lichtenvoorde en huize 
Marhulzen in Groenlo wordt via visualisatie zichtbaar gemaakt. 
 
Accommodaties 
Op het gebied van gemeenschapsvoorzieningen wordt actief geïnvesteerd in het 
verduurzamen van sport- en gemeenschapsvoorzieningen. Bij voorkeur vindt nieuwbouw 
plaats van de Sporthal den Elshof in Groenlo. De MFA Mariënvelde wordt gerealiseerd in 
samenwerking met de nieuwe zorgcorporatie.  
 
Economie 
Verbindingen tussen bestaande bedrijven, innovatie en het realiseren van de bio-based 
economy zone op de Laarberg, nieuwe economie, ruimte voor nieuwe generatie windmolens; 
het zijn centrale thema’s in de komende jaren om de werkgelegenheid een nieuwe impuls te 
geven. De contacten met bedrijven worden geïntensiveerd. Echt in gesprek gaan met 
bedrijven, door de wethouder economie/sociale zaken persoonlijk. Dat zien wij als basis voor 
bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en voor de gemeente om 
mensen met of zonder beperking aan een baan te helpen. 
 
Sociaal domein 
Samen met gemeenschappen in kleine kernen of wijken wordt in de komende jaren een 
nieuw landschap van zorgvoorzieningen tot stand gebracht. Kleinschalig, dichtbij de mensen, 
met betrokkenheid vanuit verschillende disciplines. De gemeente voert regie en vervult een 
aanvullende rol, maar garandeert voorzieningen wanneer we daartoe verplicht zijn. De 
gemeente denkt actief mee over toekomstige ouderenhuisvesting. Het is aan instellingen, 
maar de PvdA ziet voor de traditionele verzorgingshuizen Molenberg en Antoniushove in een 
alternatieve opzet nog zeker bestaansrecht in de toekomst. 
 
Landbouw 
De schaalvergroting in de landbouw vraagt om een beleid waarin grondgebondenheid 
uitgangspunt is. De vele initiatieven op het gebied van lokale productie en verkoop van 
streekgebonden producten, wordt actief vanuit de gemeente ondersteund. Maar we zijn 
kritisch tegenover (grootschalige) mestvergisting, wanneer dit tot grote gezondheidsrisico’s 
leidt. Om dezelfde reden zijn we kritisch over het gebruik van landbouwgif in relatie tot 
woningen. Initiatieven vanuit de sector zelf, zoals op het gebied van dierenwelzijn, 
biologische melkveehouderij (koeientuin), of duurzaamheid (zonnedaken, kleine windmolens 
op het erf) krijgen support. 
 
De menselijke maat 
De tijd van grote kastelen van nieuw te bouwen gemeentehuizen ligt achter ons. De 
menselijke maat is uitgangspunt. De gemeente is makkelijk benaderbaar, laat 
geïnteresseerde burgers zien wat ze doet via een training “Ken uw gemeente”, laat 
juridische conflicten niet jarenlang slepen, maar zoekt via mediation naar pragmatische 
oplossingen. 
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Strategie 
We blijven naar de toekomst kijken en laten ons niet door ontwikkelingen verrassen. Met 
krimp gaan we slim om. De Strategienota Oost Gelre nemen we ter hand. De ambitieuze 
energiedoelstelling voor 2020 op basis van de Agenda Achterhoek 2020, die enkele jaren 
geleden in het Akkoord van Groenlo werd vastgelegd: we gaan ze nu eindelijk realiseren en 
betrekken hier burgers en bedrijven bij, zodat het iets van ons allemaal wordt. In 2018 
liggen we op schema.  
 
Integriteit 
Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook kan 
integriteit het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of breken. Als het aan de 
Partij van de Arbeid ligt zal de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college daarom prioriteit 
geven aan integriteit. 
 
Integriteit is een grondhouding, een kwestie van mentaliteit. Integriteitbeleid zal dan ook 
een belangrijke plaats innemen in de cultuur van de organisatie en in de politieke arena. Dit 
zal een cultuur zijn van openheid, waarin we elkaar aanspreken op gedrag en handelen. Het 
integriteitbewustzijn zal worden bevorderd door o.a. de aanstelling van een 
integriteitfunctionaris en het organiseren van tegenspraak. Het integriteitbeleid zal vast 
onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid en de planning- en controlcyclus. 
 
Belangenverstrengeling, misbruik van positie en bevoegdheden, discriminatie, corruptie en 
fraude worden niet getolereerd. Onze politieke ambtsdragers zijn verantwoordelijk voor de 
integriteit van onze gemeentelijke organisatie en dus voor de integriteit van hun 
ambtenaren. Onze politieke ambtsdragers zijn 24 uur per dag alert op handelingen of 
gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen schaden. 
 
Samenwerking met andere gemeenten 
De schaalgrootte van de gemeenten in de Achterhoek maakt dat gemeentelijke 
samenwerking in komende jaren een forse impuls moet krijgen. Een deel van de nieuwe 
taken die de gemeente krijgt vraagt hierom, maar ook efficiency, bezuinigingen en slim 
organiseren zijn hiervoor aanleiding. De kracht van de samenwerking en de 
gemeenschappelijkheid van belangen in de (Oost-)Achterhoek staan voorop. Daarbij hoort 
ook aandacht voor een goede democratische controle.  

Bureaucratie 
De Partij van de Arbeid wil bureaucratie en regeldrift samen met bewoners en ondernemers 
aanpakken. Regels zijn er om het algemeen belang te dienen, maar ook om bewoners en 
bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten. We schaffen overbodige regels af. Als 
gemeente hebben we één aanspreekpunt (loket) voor bewoners en ondernemers. Kom je bij 
het loket in het gemeentehuis, dan word je snel en professioneel geholpen. Email wordt 
binnen twee dagen beantwoord; brieven binnen twee weken. Waar mogelijk vindt 
dienstverlening digitaal plaats. Desgewenst vindt bezoek aan huis plaats. 
 
Trouwambtenaar/discriminatieverbod 
Geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een homostel in de echt te verbinden. Onze 
overheid is dienstbaar aan haar burgers. Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod - 
allen die zich in Oost Gelre bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld - zijn voor 
ons uitgangspunt. Dit discriminatieverbod geldt ook voor de seksuele geaardheid van onze 
inwoners. 
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Werk en bijstand vooruitgang 
Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA verwacht wel 
dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk of 
het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar 
(betaald) werk.  
Aanbestedingen worden alleen gegund als de aannemende partij minimaal 5 procent van de 
aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandi-
capten. Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure 
voorwaarden opgenomen waardoor het project conform het leer/werk-traject 
‘leerlingbouwplaatsen’ wordt ingericht en uitgevoerd. Wij willen dat de gemeente zelf het 
goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen. Dit in lijn 
met de PvdA-motie van enkele jaren geleden.  
 

Bijstandsgerechtigden werken onbetaald als tegenprestatie voor hun uitkering. Wie  
afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt, 
kan gekort worden op zijn/haar uitkering. 
We bieden stageplaatsen, scholingstrajecten enz.) aan 45-plussers aan die werkloos zijn 
geworden. Voor degenen zonder kansen of met zeer beperkte kansen hebben we het 
vangnet van de bijstand. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een 
reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats. Jongeren die speciale aandacht 
nodig hebben, krijgen dit door een speciaal actieplan voor deze jongeren samen met het 
onderwijs en het bedrijfsleven op te stellen en uit te voeren. 
Bij de uitvoering van de Participatiewet wordt ingezet op een effectieve netwerkorganisatie, 
waarin mogelijk bestaande organisaties als de sociale dienst Oost Achterhoek (SDOA) en 
Hameland en/of nieuwe organisaties een rol vervullen. Dit in directe samenwerking met een 
groot aantal plaatselijke en regionale bedrijven. Deze brede betrokkenheid past in de 
uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het zijn van een 
inclusieve samenleving. 
 
Armoede 
De PvdA wil de aanval op armoede voortzetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking 
van armoede en het ontzien van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren 
topprioriteit. Het is onacceptabel dat er in onze gemeente kinderen opgroeien in armoede. 
De PvdA wil een armoedebeleid, dat gericht is op het voorkomen van armoede. Onze aanpak 
is gericht op begeleiding naar werk en aanpak van de armoede. Het actief opsporen van 
stille armoede hoort daarbij. Juist nu categoriale regelingen door het Rijk niet langer zijn 
toegestaan is maatwerk leveren een must. 
 
We voorkomen problematische schulden en huisuitzettingen. Mensen die langdurig van een 
minimaal inkomen leven, krijgen onder andere een collectieve ziektekostenverzekering.  
 
Omdat vele kleine ondernemers schulden hebben, gaan wij proberen hen snel uit de 
problemen te helpen. Daardoor kunnen zij zich snel weer richten op het eigen bedrijf.  
 
We willen een kortingspas voor sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, zwemlessen, 
computers voor brugklassers en een regeling voor schoolkosten.  
We pakken de oorzaak van armoede aan: de schulden. Wachtlijsten bij de schuldhulp-
verlening vinden we uit den boze. Binnen maximaal vier weken start het traject voor 
schuldhulpverlening. Belangrijk is ook veel aandacht voor preventie. Samen met 
maatschappelijke partners zoals woningbouwverenigingen en de stichting schuldhulp op 
maat wordt het ontstaan van betalingsachterstanden vroegtijdig gesignaleerd.  
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Bij hulp bij schulden wordt geleerd om te gaan met geld. Als het nodig is, helpen we mensen 
door hun inkomsten en uitgaven voor ze te beheren. We willen een collectieve ziektekosten-
verzekering voor deze groep. Met maatschappelijke organisaties en kerken maakt de 
gemeente afspraken hoe mensen die zij wel, maar de gemeente nog niet kent, kunnen 
worden geholpen. Om de solidariteit overeind te houden staan fraudebestrijding en 
handhaving hoog op onze agenda. 
 
ZZP-ers 
Startende ZZP-ers kunnen meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet als 
zij aan de gestelde functie-eisen voldoen. ZZP-ers die schuldhulpverlening nodig hebben, 
hoeven hun bedrijf niet stop te zetten. ZZP-ers komen in aanmerking voor het minima-
beleid. 

 
Zorg en welzijn 
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat er hulp is voor de mensen 
die die hulp het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. De 
gemeente gaat de zorg minder ingewikkeld maken. Dicht bij mensen organiseren door 
wijkverpleegkundigen. In je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of 
gehandicapt raakt vinden wij belangrijk. Zorgmedewerkers moeten zichtbaar zijn in de wijk. 
Met alleen het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet klaar, 
ook een dagbesteding is noodzakelijk. Medewerkers in de uitvoering hebben recht op goede 
arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen.  
 
De gemeente faciliteert de oprichting van zorgcoöperaties via burger-initatief op dorp- of 
wijkniveau (coöperatieve vereniging), waarbij inwoners, bijvoorbeeld WMO-cliënten lid zijn 
en mede besluiten nemen.  
De uitvoering van de zorg komt daardoor te liggen bij een niet-commerciële vereniging. We 
verlagen daarmee ook de kosten van de directie en het toezicht: de zorgverleners gaan 
werken via zelfsturende teams op dorps- of wijkniveau.  
 
Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over voldoende woningen voor begeleid 
wonen. Er worden nagenoeg uitsluitend levensloopbestendige woningen gebouwd. 
Vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan zullen hulp bieden waar mogelijk. 
Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klussen in huis. We kijken niet alleen wat 
iemand voor zorg nodig heeft, maar ook naar eenzaamheid en bijvoorbeeld wat iemand zelf 
te bieden heeft. We zijn voor een persoonsgebonden budget (PGB). Fraude met PGB’s 
pakken we hard aan. De openbare ruimte en publieke voorzieningen worden, waar dit in 
afgelopen jaren nog niet is gedaan, volledig toegankelijk gemaakt.  
 
Jonge en bejaarde mantelzorgers willen we extra ondersteunen om ook hun eigen leven te 
kunnen blijven leiden. Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met 
mantelzorgtaken. We blijven verlichting van de mantelzorg ondersteunen. 

 
Gezondheidszorg 
Er komt een levensstijlcampagne om de gezondheidsverschillen in onze gemeente te 
verkleinen, waarbij aandacht is voor het stimuleren van bewegen, gezond eten, 
alcoholmatiging en het voorkomen en bestrijden van depressies. Scholen, detailhandel en 
horeca maken afspraken hierover. We zetten ons in voor het behoud van bereikbare 
ziekenhuiszorg in onze regio. Verslaving wordt voorkomen door goede voorlichting op 
scholen. 
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Onderwijs 
Het onderwijsbeleid is gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. Daar hoort 
een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het bieden van perspectief en 
toekomst. Het schoolgebouw is schoon en veilig. De school moet het beste uit de kinderen 
naar boven halen. De school werkt samen met de buurt. Schoolgebouwen voldoen aan de 
eisen van deze tijd: de kwaliteit en veiligheid van schoolgebouwen. Rond scholen zijn veilige 
schoolzones. Hierbij geldt een maximale snelheid van 30 km/u, zijn er parkeerverboden, 
veilige in- en uitstapplaatsen, veilige fietsroutes en voldoende fietsstallingen.  
Ouders worden aangespoord om kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- en 
voorschoolse educatie-activiteiten. Wij willen dat alle scholen gevolgd en gecheckt worden 
op kwaliteit. Presteren scholen onder de maat, dan volgen verbetervoorstellen. De 
schoolpleinen en speelplaatsen, maar ook groene natuurlijke speelterreinen elders in de wijk 
of kern, dagen creativiteit en lichamelijke activiteit uit bij de jeugd in de huidige ‘tablet-
generatie’. Dit levert belangrijke voordelen op voor de ontwikkeling en gezondheid van de 
kinderen, zoals vermindering van obesitas. 
Door de verwachte ‘door-decentralisatie’ van het beheer van onderwijsgebouwen nemen 
schoolbesturen de verantwoordelijkheid voor hun schoolgebouwen over van de gemeente. 
Toch zal de gemeente streven naar een goede spreiding van scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs. Integratie wordt gestimuleerd als dit voor een efficiënt 
gebouwenbeheer en de levensvatbaarheid van scholen op termijn en het behoud van 
diversiteit aan onderwijsvormen noodzakelijk is. 
 
Jeugd en zorg 
Per gezin is er één hulpverlener. We voorkomen en bestrijden vroegtijdige schoolverlaters. 
In wijken of dorpen waar leerlingenaantallen dalen en of de kwaliteit van het onderwijs 
achterblijft, worden samenwerkingsscholen gevormd. Alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren wordt verminderd. Aan draagvlak voor- en handhaving van de nieuwe 
leeftijdsgrens in de drankregelgeving wordt gewerkt. De eigen kracht van ouders en 
kinderen wordt versterkt. Hulp en ondersteuning richten zich op het uit de hand lopen van 
problemen en situaties. We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of 
verslaafd extra in de gaten. We betrekken jongeren bij zaken die henzelf aangaan. 
 
Bouwen en Wonen 
Bouwen voor betaalbaar wonen is een belangrijk speerpunt. Er worden afspraken gemaakt 
over welke projecten de komende jaren wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden uitgevoerd. 
Braakliggende terreinen zijn alleen acceptabel als zij tijdelijk groen of grijs ingericht worden. 
We maken prijsafspraken met buurgemeenten.  
 
De PvdA wil dat concrete afspraken over: het aantal te bouwen levensloopbestendige 
woningen, het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast, slagingskansen 
op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen, (waaronder gehandicapten) kwaliteit en 
verduurzamen van de woningen, totale woonlasten (incl. gas, water, licht en servicekosten), 
de invloed van huurders op nieuwe en te renoveren en te isoleren woningen en de mate 
waarin corporaties doelgroepen huisvesten. 
 
Bewoners worden uitgenodigd zelf bij te dragen in de vormgeving en het onderhoud van hun 
omgeving. Iedereen zal binnen een redelijke termijn een geschikte, betaalbare woning 
vinden. Ten minste 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten hoort 
beschikbaar te zijn voor starters. We versnellen plan- en inspraakprocedures door ze, niet 
achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden. We schrappen voorschriften voor  
nieuwbouw en renovatie die betaalbaar bouwen onmogelijk maken. Wij stimuleren het 
vraaggericht bouwen door een aangepast welstandsbeleid. Bouwen voor meergeneratie-
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gezinnen wordt toegestaan. Ook in de krimpgebieden moet onderwijs, zorg, sport en cultuur 
worden behouden.  

 
Voor ouderen zullen voorzieningen worden getroffen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. We ontwikkelen een plan van aanpak voor onze regio om langdurige 
leegstand te voorkomen. Bouwprojecten en herstructureringsprojecten worden afgestemd op 
de toekomstige bevolkingssamenstelling waarbij gebouwd wordt om het zelfstandig wonen 
van ouderen en gehandicapten te faciliteren. Openbare ruimte beheren we vanuit de 
principes soberheid, degelijkheid en eenvoud. We zijn voorstander van wijken met een 
gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur en goedkoop. 
Veilig voelen, veilig zijn 
Jaarlijks vragen we bewoners welke problemen zij in hun wijken ervaren, hoe die moeten 
worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. We pakken overlast aan. We treden 
op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Wij verwachten van onze winkeliers en horeca-
ondernemers dat zij zich houden aan de leeftijdsgrens. Sportverenigingen die alcohol-
misbruik, roken en drugsgebruik in sportkantines tolereren worden niet gesubsidieerd.  
 
Natuur en milieu 
In 2050 zal Oost Gelre een 100 procent duurzame gemeente zijn. Het gebruik van energie-
besparende maatregelen bevorderen we. Bij aanbestedingen en bestemmingsplannen 
nemen we dit als eis op. Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2020 een CO2-
neutrale gemeente is. Wij willen de uitstoot van fijnstof binnen de Europese normen brengen 
in 2020. Wij bevorderen diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector 
door het meewerken aan bestemmingsplannen. De gemeente zal in haar eigen gebouw 
gebruikmaken van energiebesparende technologieën. Openbare ruimte beheren we 
natuurlijk en ecologisch. We stimuleren ‘groene daken’ bij nieuwbouwplannen. Kinderen 
betrekken we bij natuur en milieu. Biomassacentrales of mestvergisters willen we onder 
voorwaarden toelaten door bestemmingsplannen te wijzigen. Megastallen, varkensflats en 
dergelijke zijn bij ons niet welkom. De gemeente gaat zorgvuldig om met het gebruik van 
papier.  
Het bedrijventerrein de Laarberg wordt ingevuld met bedrijven die duurzaam energie 
opwekken, bij voorbeeld door middel van windmolens. Er wordt geen medewerking verleend 
aan de winning van schaliegas in onze gemeente.  
 
Landschap 
De maatschappelijke waarde van het landschap in Oost Gelre is groot. Het gaat daarbij om 
de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 gebieden, maar ook om de vele kleinschalige 
landschapselementen in de vorm van coulissen, bosperceeltjes en solitaire bomen. 
Particuliere grondeigenaren, de gebiedscommissie en bomenwacht Oost Gelre spelen een 
belangrijke rol om die belangen te behartigen. 
De PvdA zet zich in voor een groene omgeving in en om onze dorpen en hoofdkernen, 
inclusief de speelterreinen en speelplaatsen.  
Bij bebouwing in het landelijk gebied moet dit landschappelijk worden ingepast. Wij maken 
het huidig woningbestand energiezuiniger. De nachtelijke duisternis in natuurlijke 
omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld. 
 
Verkeer 
Bij de inrichting van de wegen geven we prioriteit aan fietsers en het scheiden van snel en 
langzaam verkeer.  
Bij de inrichting van wijken en centra houden we rekening met de gebruikers van rolstoelen 
en scootmobielen.  
Beperking van geluidshinder door verkeer wordt een speerpunt. Bij Rijkswaterstaat wordt 
gepleit om bij de vernieuwing van de N18 geluidsarm asfalt toe te passen. 
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Financiën en belastingen 
Wij willen dat bezuinigingen stapsgewijs worden gerealiseerd. Daardoor wordt de menselijke 
maat niet uit het oog verloren en kunnen grote klappen worden voorkomen. Wij gaan 
behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. De gemeentelijke organisatie levert 
een bijdrage aan de bezuinigingen. Wij streven naar het voorkomen van lastenverzwaringen. 
De PvdA zet zich actief in voor kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een 
minimuminkomen. 
 
Eerlijke verdeling van lasten 
Wij streven naar een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen mee doet 
en ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. De kosten voor de afvalstoffenheffing 
(zodra het systeem van omgekeerd inzamelen volledig operationeel is), rioolrechten en 
sommige leges worden niet meer volledig doorberekend. Deze lasten gaan daarom omlaag 
in combinatie met een verhoging van de OZB, als onze burgers het er mee eens zijn. Zo 
dragen ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten en dus worden de 
lasten eerlijk verdeeld. 


