
BRONCKHORST 

VERKIEZINGSPROGRAMMA

IN BALANS

2022-2026



BRONCKHORST IN BALANS
Optimaal leven, wonen en werken in een plattelandssamenleving 

Als Bronckhorster samenleving staan 
we voor enorme opgaven om de toe-
komst aan te kunnen. Denkt u aan de 
urgente vraag naar woningen voor onze 
jongeren die hun wooncarrière graag 
willen starten. Of aan onze ouderen die 
een passende woning zoeken voor hun 
volgende levensfase. Het niet op gang 
komen van de gewenste doorstroming 
is een van de oorzaken van het op slot 
raken van de woningmarkt. Bovendien 
worden woningen hierdoor onbetaal-
baar. En dit is nog maar een van de 
zorgen die onze aandacht vragen om 
Bronckhorst vitaal te houden. 

Onze plattelandssamenleving floreert 
optimaal bij een goede balans tussen 
wonen, werken en leven. Dat vereist 
meer aandacht voor onze ouderen, ge-
zinnen, jongeren en (agrarisch) onder-
nemers. Maar ook de omgeving waarin 
we samen leven verdient goed onder-
houd. Daarbij gaat het om de kwaliteit -

van die leefomgeving, onze voorzienin-
gen voor sport, cultuur, onderwijs en 
recreatie en natuurlijk het klimaat en de 
biodiversiteit.  

Wij als politiek kunnen dat niet alleen. 
Om onze even ambitieuze als noodzake-
lijke doelen te bereiken zullen we meer 
dan ooit met u samen moeten werken. 
Transparant en op basis van onderling 
vertrouwen en gelijkwaardigheid. En we 
weten vanuit het verleden dat dit kan! 

Als inwoners van de 44 dorpen en buurt-
schappen van onze gemeente, zijn we 
van oudsher gewend om samen te 
werken aan een prettige samenleving. 
En dat terwijl geen dorp of buurt gelijk 
is. Oplossingen voor problemen vonden 
en vinden we met boerenverstand. Dat 
is wat onze samenleving kenmerkt en 
krachtig en aantrekkelijk maakt. 
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Deze ambities en doelen vindt u in ons 
verkiezingsprogramma. Kort samenge-
vat staan we voor een samenleving waar 
onze jongeren veilig kunnen opgroeien 
en zich kunnen ontwikkelen zoals ze dat 
willen. Waar onze ouderen langdurig zelf-
standig kunnen blijven wonen. Waar het 
voor ons allemaal veilig is en waar duur-
zaamheid, leven, wonen en werken hand 
in hand gaan. En waar (agrarisch) on-
dernemers de ruimte krijgen om te doen 
waar ze goed in zijn. Voor alles geldt dat 
we elkaar in Bronckhorst niet de maat 
nemen, maar “scholder an scholder” sa-
menwerken. 

In dit verkiezingsprogramma hebben we 
onze visie, ambities, doelen en uitvoe-
ringsplannen overzichtelijk voor u uitge-
werkt in de volgende hoofdstukken: 

Als CDA Bronckhorst beseffen we dat 
we onze doelen alleen kunnen berei-
ken door u als inwoner of ondernemer 
vertrouwen te geven en door zelf een 
betrouwbare overheid te zijn. Daarbij 
hoeven we niet alles opnieuw te beden-
ken. We kunnen al veel bereiken als we 
het bestaande beter verbinden. Aan de 
ene kant door gebruik te maken van 
de motivatie, kennis en ervaring die bij 
u als inwoner, welzijnspartij, dorpsbe-
langenorganisatie, werkgroep vitale 
kernen, (sport)vereniging, boer en loka-
le mkb’er aanwezig is. Aan de andere 
kant vooral ook door beleid te maken 
dat realistisch, haalbaar, betaalbaar en 
uitvoerbaar is. Plannen waar u zich in 
herkent en achter kunt staan.

Wij hopen natuurlijk dat u zich in dit 
programma herkent en dat u zich – 
door op 16 maart 2022 uw stem op 
ons uit te brengen – schaart achter de 
mooie toekomst voor iedereen zoals 
wij die voor ons zien.

Met hartelijke groet namens CDA 
Bronckhorst,

Jeroen Wesselink, voorzitter afdelings-
bestuur CDA Bronckhorst

Wilko Pelgrom
lijsttrekker CDA Bronckhorst
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Bij alles wat we doen kunt u erop 
rekenen dat we politiek bedrijven die 
mensen bijeenbrengt en niet tegen-
over elkaar plaatst. We zoeken naar 
overeenkomsten, niet naar verschillen 
om uit te vergroten. Bij alles wat we 
doen stellen we het belang van onze 
samenleving voorop in plaats van te 
acteren op de belangen van individu-
en. Samenwerking is hierbij de sleutel. 
Samenwerking met u als lokale sa-
menleving, maar ook met andere po-
litieke partijen in onze gemeente en 
de Regio Achterhoek. Als CDA Bronck-
horst geloven wij in het principe van 
geven en nemen om ambities waar te 
maken en doelen écht te realiseren.

Wilko Pelgrom
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Noaberschap, het daadwerkelijk naar elkaar omzien, is voor heel veel Bronckhor-
sters vanzelfsprekend. Dit vloeit voort uit onze cultuur en is gebaseerd op onder-
ling respect en het solidair zijn met mensen die steun nodig hebben. Veel mensen 
die hier zijn komen wonen, waarderen dit en doen mee. Een ander sterk kenmerk 
van de inwoner van Bronckhorst is dat hij of zij belang hecht aan de tradities en 
gewoonten van de dorpen en buurten, maar ook verantwoordelijkheid neemt voor 
de lokale sport-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen die bijdragen aan de verbon-
denheid van mensen.

1. Mensen voelen zich gehoord, gezien 
en gewaardeerd omdat zij vanuit de 
directe omgeving en de gemeente 
Bronckhorst de juiste ondersteuning 
ervaren. Daardoor kunnen nieuwko-
mers snel integreren, ouderen lang-
durig zelfstandig wonen en iedereen 
naar zijn of haar mogelijkheden 
actief deelnemen aan onze samen-
leving. De gemeente ondersteunt en 
faciliteert het sociale netwerk van 
kerken, welzijnsorganisaties en (sport)
verenigingen. Dit komt tot uitdruk-
king in een gezamenlijke actieagen-
da. Initiatieven die er toe doen onder-
steunen we.

2. Jongeren kunnen ervan op aan dat 
zij in een veilige omgeving tot ontwik-
keling komen, zodat zij zelfstandig 
de toekomst aankunnen. Waar on-
dersteuning nodig is, organiseert de 
gemeente die. Het sociaal team en 
het lokale sociaal netwerk krijgen de 
ruimte om initiatieven te ontwikkelen 
die hieraan bijdragen.

3. Niemand mag in armoede leven of 
in armoede opgroeien. Het herkennen 
van mensen die onder de radar leven 
en de (energie)armoede onder men-
sen krijgt hoge prioriteit. Net als het 
herkennen en wegnemen van schul-
den. We zetten alle kennis en mid-
delen in om dit te realiseren, zodat 
iedereen mee kan doen en een per-
spectief op een optimaal leven heeft.

4. Wij tornen niet aan de kwaliteit van de 
Wmo 2015 en jeugdzorg. Om draagvlak 
voor deze zorg te behouden, werken we wel 
aan de betaalbaarheid ervan. Dit doen we 
door voortdurend te innoveren en de loka-
le samenwerking en samenhang verder te 
versterken. Met de aanbieders en afnemers 
van zorg, het sociaal team en het lokale 
sociale netwerk werken we plannen uit die 
gericht zijn op preventie en het ontwikkelen 
van alternatieve vormen van zorg en onder-
steuning. Innovatieve ideeën kunnen reke-
nen op budget en ondersteuning.

5. In het belang van mensen, maar ook om 
kosten te reduceren, zetten we meer in op 
preventieve (jeugd)gezondheidszorg. Om-
dat de kosten voor de baten uitgaan zullen 
we hier, in samenwerking met de GGD, ac-
tief op inzetten.

Optimaal leven
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6. De lokale voorzieningen voor sport, 
cultuur, welzijn, muziekonderwijs, het 
bevorderen van de lees- en spreek-
vaardigheid (bibliotheek) staan onder 
druk. De waarde hiervan is te lang 
onderschat. Met de betrokken partijen 
ontwikkelen we een visie die gericht 
is op goede en bereikbare voorzienin-
gen, die aantoonbaar bijdragen aan 
het welzijn, de gezondheid en ontwik-
keling van mensen. Vanzelfsprekend 
geven wij ook aandacht aan de belan-
gen van de kleine(re) kernen en buurt-
schappen.

7. We stimuleren de start van de jaar-
lijkse “Bronckhorst cultuurdag” om 
nieuwkomers en andere geïnteres-
seerden kennis te laten maken met de 
inwoners, de Bronckhorster cultuur, 
sportmogelijkheden, recreatievoorzie-
ningen en de veelzijdigheid van onze 
dorpen en buurten. We dagen initia-
tiefnemers hiervoor uit en ondersteu-
nen goede initiatieven.

8. Het openbaar vervoer en een sluitend 
vervoersnetwerk naar de kernen en 
buurten krijgen extra aandacht. Het is 
voor veel mensen een voorwaarde om 
deel te kunnen nemen aan de samen-
leving, te kunnen werken, studeren of 
om als stagiair een start op de arbeids-
markt te maken. We inventariseren de 
knelpunten en nemen die weg. Men-
sen met een “te kleine portemonnee” 
kunnen rekenen op een gemeentelijke 
bijdrage in de vervoerskosten. Lokale 
initiatieven die bijdragen aan mobiliteit 
en duurzaamheid krijgen daarnaast 
een kans door gemeentelijke onder-
steuning.

9. We zetten in op de vernieuwing van 
kansrijke scholen voor primair onder-
wijs in de dorpskernen, als onderdeel 
van een moderne visie op leven, wonen 
en werken. Scholen die voldoen aan de 
benodigde onderwijskundige kwaliteit, 
maar ook op het gebied van ventilatie 
en bouwkundige eisen.



6

Nooit eerder was de vraag naar passende woonruimte zo groot en urgent als nu. Er 
zijn onvoldoende huurhuizen en koopwoningen voor starters op de woningmarkt 
en voor senioren die een passende woning zoeken voor de volgende levensfase. 
Dit belemmert de doorstroming en zorgt voor een onevenredige prijsopdrijving. 
De handelingssnelheid van de gemeente moet absoluut omhoog om deze hand-
schoen succesvol op te pakken en het vertrouwen van mensen te herstellen. We 
bouwen eerst voor de huurders, de jongeren en de oudere inwoners van onze ge-
meente met hun specifieke woonwensen. Maar we bouwen ook voor gezinnen die 
hiernaartoe komen en die we nodig hebben voor een goed functionerende arbeids-
markt. Gelet op de urgentie nemen we zoveel als mogelijk de leges en belemmerin-
gen weg en versnellen we de doorlooptijden tussen aanvraag en bouw. Het zal dus 
anders en veel voortvarender gaan.

 Optimaal wonen  

1. Op basis van een Bronckhorster  
visie op wonen, gaan we een verder-
gaand actief grondbeleid voeren, 
dat een samenhang kent met de 
thema’s leven en werken. Mensen, 
primair uit Bronckhorst, krijgen mo-
gelijkheden om te bouwen en wo-
nen in de dorpen of buurten waar zij 
zich thuis voelen. Hiervoor biedt de 
gemeente bouwkavels aan op be-
schikbare en vrijkomende gemeen-
telijke locaties. Daarnaast ontwik-
kelen we nieuwbouwlocaties waar 
particulieren, maar ook corporaties 
en ontwikkelaars, plannen kunnen 
realiseren, mits bedoeld voor de  pri-
maire doelgroepen.

2. We geven gelegenheid en ondersteu-
ning aan nieuwe initiatieven en alterna-
tieve bouwvormen, die op relatief korte 
termijn in de urgente behoefte voorzien. 
Ook wordt de omzetting van bedrijf naar 
woning mogelijk in winkelgebieden waar 
panden langdurig leeg zijn komen te 
staan. Woningsplitsing binnen de be-
bouwde kom wordt mogelijk, evenals 
experimentele woonvormen, die bij bewe-
zen effect overdraagbaar zijn naar andere 
kernen.

Bouwen In alle 44 kernen 
voor jongeren, gezinnen   

en senioren

‘’

‘’



3. We optimaliseren de gemeentelijke on-
dersteuning bij de start van bouwinitiatie-
ven en gedurende de bouwaanvraag. We 
denken actief mee om het traject sneller 
te laten verlopen. Ook investeren we in 
(uitbreiding) van personeel, automati-
sering, et cetera om de afhandeling van 
aanvragen te versnellen.

4. Bouwleges voor starters worden tot 
een minimum beperkt om initiatiefne-
mers te stimuleren en kansen op realisa-
tie te vergroten.

5. We versterken de samenwerking met 
werkgroepen Vitale Kernen en dorpsbe-
langenorganisaties door op basis van 
gelijkwaardigheid nieuwe impulsen te 
geven aan bouwinitiatieven.

6. Wooninitiatieven in het buitenbied 
worden mogelijk doordat we een pas-
sende “rood voor rood regeling” ontwik-
kelen. Dit doen we samen met agrariërs 
en hun belangenorganisaties waarbij we 
ook woningsplitsing voor bedrijfwonin-
gen mogelijk maken, zodat generaties 
binnen familiebedrijven samen kunnen 
leven en wonen.

7. Inwoners die willen verduurzamen 
kunnen rekenen op financiële program-
ma’s die gericht zijn op het isoleren van 
woningen, noodzakelijk om in de toe-
komst vervolgstappen te kunnen zetten. 
De betaalbaarheid van energie staat im-
mers onder druk. Wie daardoor in ener-
gie-armoede raakt, kan op ons rekenen 
door financiële ondersteuning.

8. Bij de ontwikkeling van wonen houden 
wij rekening met de bereikbaarheid van 
voorzieningen, met aandacht voor min-
der mobiele mensen. Met dorpsbelange-
organisaties, werkgroepen Vitale Kernen 
en seniorenorganisaties worden voort-
durend knelpunten geïnventariseerd en 
betrekken we deze partijen bij de plan-
vorming.

9.Met inwoners beoordelen we de huidi-
ge wijze van afvalinzameling en vertalen 
de resultaten naar een herijkte aanpak. 
Een aanpak met betere garanties op 
kwaliteit in relatie tot acceptabele bij-
dragen om tot kostendekking te komen.

10. We geven hoge prioriteit aan het the-
ma wonen en veiligheid vanuit een sa-
menwerking met politie, de veiligheids-
regio en lokale ondernemers. We starten 
een project dat aantoonbaar gaat bij-
dragen aan het vergroten van de feite-
lijke, maar ook van de veiligheid zoals 
mensen die ervaren in het buitengebied 
en in de kernen. Daarnaast werken we 
zichtbaar samen met de veiligheidsketen 
en inwoners bij het weren van drugscri-
minelen en malafide ondernemers, zo-
dat zij in Bronckhorst geen voet aan de 
grond krijgen.
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1. De gemeentelijke ondersteu-
ning aan ondernemers wordt 
voortdurend aangepast aan de 
actuele vraag. We maken die 
vraag inzichtelijk door gericht 
klanttevredenheidsonderzoek 
onder lokale ondernemers uit te 
voeren. Inzicht te krijgen in trends, 
ontwikkelingen en de behoef-
te van potentiële ondernemers. 
Waar we belemmeringen vast-
stellen, werken we actief aan het 
wegnemen daarvan. 

3. In vrijkomende agrarische be-
bouwing staan wij nieuw, passend 
ondernemerschap toe. Waar nieuw 
ondernemerschap gepaard gaat met 
belastende vervoersbewegingen, blijft 
dit ook mogelijk binnen een accep-
tabele afstand van een provinciale 
weg. Zijn daarvoor wegaanpassingen 
noodzakelijk, dan dragen initiatiefne-
mers daaraan bij.

4. We stimuleren waar mogelijk de 
doorontwikkeling van agrarische 
bedrijven, waarbij we extra uitbrei-
dingsmogelijkheden bieden aan be-
drijven die aantoonbaar investeren in 
de verbetering van de biodiversiteit en 
beperking van emissies. Ook met ons 
wegbeheer houden we hier rekening 
mee.

2. Bestaande bedrijventerreinen 
worden voortdurend gemoderni-
seerd en voor uitbreidingswensen 
van ondernemers zoeken we pas-
sende oplossingen. Uitbreiding 
van bedrijventerreinen behoort 
tot de mogelijkheden.
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Wij staan voor een eerlijke economie, waarin de zelfstandigen zonder personeel, 
ondernemers en agrarische familiebedrijven de kans krijgen een belegde boter-
ham te verdienen. Op een manier die de ondernemer zelf voor ogen heeft, maar 
binnen de grenzen van de wet- en regelgeving. We zorgen ervoor (zie ook de the-
ma’s optimaal leven, optimaal wonen en optimale dienstverlening) dat mensen 
kansen zien om hun bedrijf in Bronckhorst door te ontwikkelen, te vestigen en/of 
te laten groeien. Zo kan de bestaande werkgelegenheid groeien en krijgt nieuwe 
werkgelegenheid een kans.

Optimaal Werken



6. Met (agrarisch) ondernemers werken 
we aan een actieplan dat is gericht op 
het creëren van interessante stageplaat-
sen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

7. Inwoners en ondernemers bewegen 
zich over gemeentegrenzen heen. Om 
die reden moeten gemeenten rond            
Bronckhorst, maar ook binnen de Regio 
Achterhoek en de Euregio de handen in-
een blijven slaan, om de gezamenlijk nati-
onale of Europese lobby kracht bij te zet-
ten. Met samenwerking maken we elkaar 
sterker, vergroten we de zichtbaarheid 
van de regio en trekken we investeerders 
aan. De bestaande aandacht voor bioba-
sed industries, smart industries zetten we 
voort, maar we stimuleren zeker ook dat 
de regio voor het MKB initiatieven blijft 
ontwikkelen.

8. Bronckhorst heeft een grote recreatieve 
potentie, die nog beter benut kan worden. 
Bezoekers van onze gemeente dragen bij 
aan de lokale en regionale economie. Wij 
willen meer ruimte geven aan recreatie 
en samen met ondernemers in de sector 
inzetten op groei.

5. Wij gaan uit van het principe dat 
kwalitatief goede landbouwgrond 
beschikbaar blijft voor de landbouw. 
Deze sector in transitie is alleen tot 
een gewenste verandering in staat als 
het grondarsenaal in stand blijft.

‘’

‘’
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Groeimogelijkheden voor 
innovatieve (agrarische)

ondernemers
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De klimaatcrisis wordt wereldwijd steeds duidelijker zichtbaar. Dit uit zich onder 
meer in wateroverlast en droogte. De aanpak van de crisis vraagt ook onze lokale 
aandacht. Zo ook blijven wij aandacht geven aan het verbeteren van de biodiver-
siteit. Door de nodige afwisseling, verschil en verscheidenheid in leven, kunnen we 
onze landbouw organiseren, maar ook bijdragen aan schoon water, vruchtbare 
grond en een stabiel klimaat.

Voor het CDA is dit belangrijk omdat wij de wereld op een goede wijze over willen 
dragen aan de volgende generaties. Daarom nemen wij stappen. Met de samenle-
ving boeken we resultaat omdat mensen in essentie solidair en creatief zijn.

Op de schaal van onze gemeente en de Regio Achterhoek zet CDA Bronckhorst 
zich in voor een groene, lokale economie, die dienstbaar is aan het goede leven 
van mensen. Het verhaal van Bronckhorst op dit thema wordt pas echt een succes-
verhaal als we het samen schrijven met inwoners, boeren, het bedrijfsleven en de 
maatschappelijke partijen.

Optimaal verduurzamen

1. Met overheden en netwerkbeheer-
ders zetten wij maximaal in op ver-
zwaring en spreiding van het elektri-
citeitsnetwerk om de mogelijkheden 
van afname en grootschalige op-
wekking door zon op (agrarische) 
bedrijfsdaken en woningen substan-
tieel te verhogen.

2. Meedoen aan besparing en op-
wekking van energie moet voor 
iedereen haalbaar zijn. Voor wie dit 
niet mogelijk is, maken we op de 
schaal van Bronckhorst afspraken 
om dit wel mogelijk te maken. Ge-
lijktijdig zetten wij in op besparing, 
primair door het isoleren van wonin-
gen en gebouwen. Hiervoor maken 
wij middelen vrij.

4. Uitbreiding van zonnepanelen op land-
bouwgrond vindt niet plaats. Opwekking 
van elektriciteit uit zon op land vindt wel 
plaats aan de randen van industriegebie-
den, vrijkomende gemeentelijke locaties 
die niet geschikt zijn voor woningbouw, 
boven parkeerplaatsen en op plaatsen 
waar agrarische bebouwing wordt gesa-
neerd. Goede landschappelijke inpassing 
is daarbij altijd een voorwaarde.

3. Met woningcorporaties maken wij pres-
tatieafspraken over een hogere prioriteit 
voor de verduurzaming van huurwonin-
gen. Dit om te voorkomen dat huurders te 
maken krijgen met onevenredige (ener-
gie)lasten.
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‘’ Zon op het dak 
en niet

 op landbouwgrond

5. Opwekking van elektriciteit door extra 
windmolens sluiten we niet uit, maar ze 
vindt niet eerder plaats nadat duidelijk 
is dat het een noodzakelijke aanvulling 
is op de opwekking door zon op dak en 
op land. De opwekking door windmolens 
beperkt zich tot hooguit één cluster in de 
gemeente Bronckhorst.

6. We gaan pas over tot plaatsing van 
windmolens nadat (gezondheids)risico’s 
zijn uitgesloten. Ook maken we bindende 
afspraken met de inwoners in de directe 
omgeving over de participatie door die 
inwoners en de financiële bijdrage ter 
compensatie van het nadelig effect voor 
de omgeving. Deze compensatie dient te 
worden besteed aan maatschappelijke 
voorzieningen voor sport, welzijn, et cete-
ra in het betreffende gebied.

7. Om ook in de toekomst in de ener-
giebehoefte te kunnen blijven voorzien, 
dringt CDA Bronckhorst aan op een 
lokaal en regionaal pleidooi voor de 
opwekking van energie door middel van 
aardwarmte, waterkracht, biomassa en 
kernenergie.

8. Op het gebied van duurzaamheid 
zien wij op de schaal van Bronckhorst 
de landbouw als een innovatieve en 
betrouwbare partner. Samen werken 
aan circulaire landbouw en biodiversi-
teit werpt zijn vruchten af. Met de sec-
tor gaan we nieuwe projecten benoe-
men die tot tastbare resultaten zullen 
leiden in de volgende bestuursperiode.

9. Wij ondersteunen buurtinitiatieven 
die gericht zijn op passend bermbeleid 
ter versterking van de biodiversiteit, 
mits dit in balans is met de verkeers-
veiligheid.

10. Voor de kernen ontwikkelen we met 
inwoners en lokale ondernemers in het 
groenbedrijf initiatieven die gericht zijn 
op “tegel eruit en plant erin”.

11. De inrichting van het openbaar 
groen in de kernen stemmen we af op 
de wensen van inwoners, waarbij de in-
vulling ervan in balans is met de onder-
houdsbijdrage door inwoners.

11
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‘’ Inwoners ervaren een     
behulpzame gemeente

1. Een eerlijke economie vraagt om solide 
overheidsfinanciën, lagere lasten en een 
eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. 
Een solide toekomst is een verantwoor-
delijkheid van ons allemaal. We hebben 
de overtuiging dat we zorgvuldig om 
moeten gaan met de middelen die voor-
handen zijn. Onze uitgangspunten zijn: 
zorgvuldig, integraal, transparant en 
gematigde lokale lasten.

2. We ontwikkelen beleid dat erop gericht 
is dat bestuurders en beleidsmakers in 
alle stadia van beleidsontwikkeling zich 
een goed beeld vormen van de opvattin-
gen van inwoners en overige betrokke-
nen. Dit beeld koppelen zij terug aan de  
Bronckhorster samenleving. De manie-
ren om dit vorm te geven stemmen wij 
vooraf af met deskundigen en een repre-
sentatieve afvaardiging van de Bronck-
horster samenleving.

3. Wij hechten groot belang aan de rol 
van de werkgroepen Vitale Kernen en  
de dorpsbelangenorganisaties. Ze zijn 
onmisbaar als orgaan voor gevraagd 
en ongevraagd advies bij beleidsvor-
ming, de uitvoering van beleid en het 
initiëren, begeleiden en uitvoeren van 
lokale initiatieven. Om zuivere en ef-
fectieve rolverdelingen te behouden en 
te stimuleren, vindt tweejaarlijks een 
evaluatie plaats.

4. De gemeente beantwoordt onder-
steuningsvragen van inwoners bin-
nen twee werkdagen. Hierbij geeft 
de gemeente inzicht in de wijze van 
afwikkeling en de te verwachten door-
looptijden. Wordt van de aangegeven 
doorlooptijden afgeweken, dan maakt 
de gemeente dit tijdig en met redenen 
omkleed kenbaar.

Mede door initiatieven vanuit het CDA, is landelijk duidelijk geworden dat een on-
gewenste bestuurscultuur de oorzaak kan zijn dat mensen in de problemen komen 
en wantrouwen ontwikkelen tegenover de overheid. Meer dan ooit is het belangrijk 
hier heldere standpunten over in te nemen om het verloren vertrouwen terug te 
winnen.

Voor veel mensen heeft de gemeente een belangrijke betekenis. Denk daarbij aan 
mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, zorg of ondersteuning nodig heb-
ben of een bouwaanvraag indienen. Maar ook mensen die andere plannen hebben, 
opmerkingen of klachten willen uiten, bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid 
of de kosten van afvalverwerking. In alle gevallen geeft een optimale dienstverle-
ning vertrouwen en draagt ze bij aan wederkerigheid.

Optimale dienstverlening
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5. Inwoners en overige belangheb-
benden ontvangen binnen één 
werkweek een terugkoppeling van 
de gesprekken die zijn gevoerd met 
leden van het college van B&W of 
medewerkers uit de ambtelijk orga-
nisatie.

6. Het aantal taken en verantwoor-
delijkheden van de gemeente neemt 
almaar toe. Door veranderende op-
drachten en verdergaande automa-
tisering vallen bestaande functies 
weg en ontstaan nieuwe vacatures. 
Om de gemeentelijke organisatie 
effectief te kunnen blijven inzetten, 
zien we toe op voortdurende bijscho-
ling en zoeken we waar nodig, met 
medewerkers, actief naar een an-
dere passende werkomgeving. Het 
HRM-beleid wordt hier zo nodig op 
aangepast

7. Op plekken waar we structureel 
een tekort aan kwalitatief inzetbaar 
personeel verwachten, werken we 
actief toe naar (verdergaande) sa-
menwerking in regionaal of interge-
meentelijk verband.
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VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA: CDABronckhorst

CDABronckhorst

Kandidaten Gemeenteraads

#1 Wilko Pelgrom

Goede balans tussen leven , 
wonen ,werken , duurzaam-
heid in Bronckhorst !

Samen met inwoners werken 
aan de leefbaarheid in de   
kleine(re) kernen 

De sterkste schouders dragen 
de zwaarste lasten zo blijven 
we in balans 

Maak me sterk voor welzijn en 
welbevinden, niemand staat 
buitenspel 

Duurzaamheids maatregelen 
die betaalbaar, effectief en 
acceptabel zijn 

Samen met agrariërs zoeken 
naar doorgroei mogelijkheden 
voor hun bedrijf 

Ondersteunen van inwo-
ners bij sociale, financiële en         
gezondheidsvraagstukken                

Bouwen voor starters, gezin-
nen en senioren en de door-
stroom bevorderen 

@CDABronckhorst

#5 Bengt Stegeman    

#6 Everdien Berendsen  

#7 Dirk Jan Huntelaar 

#8 Jan Klein Lenderink 

#2 Rob Weverink

#3 Ingrid Weeke-Keizer  

#4 Harmjan Evers 
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  Harmjan Evers
  Mira Meijer

Opmaak: Promovorm
Website: www.cdabronckhorst.nl
Contact: s.cdabronckhorst@upcmail.nl

#9 Anouk Bergsma - 

Vrijwilligerswerk is me met 
de paplepel ingegoten de          
samenleving kan niet zonder 

Als jongere vind ik dat tradi-
ties en gewoonten behouden 
moeten blijven 

In het buitengebied is er 
ruimte voor zowel agrariërs als 
burgers 

Vrijwilligers zijn het cement 
en de smeerolie in onze            
Achterhoekse samenleving

We zetten ons in voor 
de leefbaarheid  in onze            
gemeente voor jong en oud    

Opkomen voor de zwakkeren 
in de samenleving, zowel jong 
als oud, mensen gaan voor 
regels

Vertrouwen van inwoners in 
de politiek terugwinnen door 
naar hen te luisteren 

#13 Chris Jansen   

#14 Ton Rutting   

#15 Bennie Hakvoort #7 Dirk Jan Huntelaar 

#8 Jan Klein Lenderink 

#10 Jacobien Klein 

#11 Ria Aartsen - 

#12 Fennie de Gelder -
Hernbrecht 
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Vertrouwen van inwoners in 
de politiek terugwinnen door 
naar hen te luisteren 
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