
 
 

 Pagina  | 1 

 SAMEN BOUWEN WE DOOR, VOOR OUD ÉN JONG! 💚 
 

 

  

OOST GELRE 

SAMEN BOUWEN WE DOOR, 
W 

 
VOOR OUD ÉN JONG! 💚 

W 
 

VERKORTE VERKIEZINGSPROGRAMMA 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022-2026 

 

WWW.CDAOOSTGELRE.NL 



 
 

 Pagina  | 2 

 SAMEN BOUWEN WE DOOR, VOOR OUD ÉN JONG! 💚 
 

 

 

 
De gemeenteraadsverkiezingen 
gaan direct over het besturen van 
Oost Gelre.  Wat willen we de 
komende jaren bereiken en hoe 
gaan we dat samendoen? Het 
gaat over hoe we willen wonen, 
hoe we ondernemend blijven, 
maar ook hoe we omkijken naar 
elkaar en steun bieden aan al 
onze verenigingen en vrijwilligers. 
En dat mogen we allemaal zelf 
bepalen, wij hier in Oost Gelre, en 
daar moeten we zuinig op zijn. 
Kom daarom stemmen! 
 
CDA Oost Gelre dé lokale partij! 
 
Het gaat nu over onze gemeente, 
maar Oost Gelre is natuurlijk geen 
eiland.   
 

 
Het CDA is wijd vertakt in  
de haarvaten van onze  
samenleving, zowel lokaal, 
regionaal als landelijk en juist dat 
helpt om voor Oost Gelre de beste 
keuzes te maken. Onze 
wetenschap is, dat we er alleen 
sámen gaan komen en niet alleen 
in het hier en nu moet denken. Er 
komen nog vele generaties na ons 
en daar moeten we ons van 
bewust zijn. Ook al komt een 
beslissing ons nu soms wat 
minder gunstig uit, we hebben de 
plicht vooruit te kijken en ook die 
keuzes te maken die voor de 
generaties na ons beter zijn. Bij 
het CDA doen we dat daarom 
sámen, “met mekare veur 
mekare”. 

  

JOUW STEM IS BELANGRIJK VOOR OOST GELRE! 
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Het CDA staat voor onze waarden 
en normen. Een eigen mening 
verkondigen helemaal prima, 
maar dan wel constructief. Al te 
veel wordt er van de flanken 
geroepen en te vaak worden 
uitersten tot gemiddelden 
gemaakt. In de raad gaan we 
stevig in debat, pleiten we voor 

onze visie en belangen, maar 
hebben ook oog en oor voor de 
ander, zonder elkaar te bejegenen 
op sociale media, of onwaarheden 
te verspreiden voor nog meer 
‘likes’. We hebben een gemeente 
te runnen, geen blog, en daarbij 
hoort het eerlijke verhaal. 
                 

 

 
Wat hebben we al niet op ons 
afgekregen en wat doen we het 
nog goed de afgelopen jaren. De 
coronajaren trekken een zware 
wissel op ieders leven, maar we 
kijken naar elkaar om. Oost Gelre 
staat landelijk op nr.1 met de 
hoogste maatschappelijke 
participatie. Dat is wat het CDA wil 
behouden en wil  

 
versterken de komende jaren. We 
vertellen graag hoe we dat willen 
bereiken. Oost Gelre is een 
gemeente met actieve buurten, 
die zorgen voor een levendige en 
veilige omgeving waar we met 
elkaar spelen, praten, naar elkaar 
luisteren en voor elkaar zorgen; 
kortom goed “Naoberschap”. 
 

  
 

 
 

WAARDEN EN NORMEN, RECHTEN MAAR OOK PLICHTEN 

 

OOST GELRE, FIJN OM ER TE ZIJN 
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Lekker wonen in een mooie buurt 
met speelplekken, makkelijke 
toegang tot school en ruimte voor 
ontspanning is waar we allemaal 
beter van worden. Maar het moet 
wel bereikbaar en betaalbaar zijn. 
Daarom gaat het CDA zorgen dat 
onze jongeren en senioren een 
kans krijgen op een betaalbare 
woning, voor de één om te 
beginnen en te groeien, voor de 
ander juist om passender en 
kleiner te gaan wonen.  Ruimte 
maken voor levensloopbestendige 
woningen, niet toegankelijk voor 
beleggers, gaat dit mogelijk 
maken. En dit op 
woningbouwlocaties in álle 
kernen. De gemeente zorgt voor 
voldoende grondquotum ook voor 
sociale woningbouw en 
overweegt mogelijk erfpacht om 
het betaalbaar te houden.  Een 
menukaart wonen zien wij als 
leidraad, niet als plicht, de 
woonwensen van onze inwoners 
staan voorop. We hebben geen 
tijd te verliezen.  

 
 

Daarom pleit het CDA  
voor een deadline voor 
goedgekeurde plannen wanneer 
ze daadwerkelijk gerealiseerd 
moeten worden, wat ons betreft 2 
jaar en niet langer. Ook gaan we 
kansrijke inbreidingslocaties 
binnen 4 jaar bebouwen. 
Hiertegenover staat dat de 
ambtelijke doorlooptijd flink 
verkort moet worden. 
 
“Do mien dan moar een 
Uuthuusken” 
 
De woningmarkt is erg krap, nu, 
maar we kunnen niet voorspellen 
hoe dat er over pakweg 10 jaar 
uitziet. Alternatieve woonvormen 
moeten wat ons betreft dan ook 
de ruimte krijgen. Noem het tiny 
houses, uuthuuskes, maar ook 
tijdelijk mantelzorgwoningen. Ze 
bieden oplossingen die nu 
uitkomst geven maar vervangen 
wat ons betreft niet de lange 
termijn oplossing. 

WOONRUIMTE VOOR OUD ÉN JONG! 
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Het CDA staat voor onderwijs in 
de buurt. Zolang de kwaliteit van 
het onderwijs niet in het geding is, 
staat het CDA voor een 
basisschool in iedere kern.  En dat 
in duurzame huisvesting waarbij 
andere activiteiten van 
verenigingen of buurtactiviteiten 
zoveel mogelijk een plek moeten 
krijgen. Een gymzaal (op 
looptafstand) vinden wij een 
basisvoorziening, De zalen 
kunnen bovendien door de vele 
recreatieve clubs en verenigingen  
worden gebruikt. 
 

 
 

 
Sport en cultuur zorgen voor 
vitaliteit en verbinding. Het kan 
dan ook rekenen op maximale 
steun van het CDA, wat ons 
betreft is de opgave voor de 
gemeente om samen met 
maatschappelijke organisaties en 
sportclubs te zorgen voor een 
gezonde omgeving voor kinderen 
en jongeren.  Bovendien zorgt het 
voor energie! Energie om met 
nieuwe ideeën aan de slag te 
gaan en ons in te zetten voor 
elkaar. 
 

 
Iedereen verdient een (hang)plek 
in de samenleving, een plek waar 
jij je prettig voelt, waar jij de 
aandacht en zorg kunt vinden die 
jij nodig hebt. Of het nu van 
vrienden of kennissen is in het 
buurthuis of je favoriete hangplek, 
of van specialisten in de zorg die 
je helpen weer uit de problemen 
te komen. Het CDA zorgt voor 
laagdrempeligheid door 
makkelijk toegankelijke 
praktijkondersteuners jeugd en 
ouderenadviseurs.  Voorkomen is 
beter dan genezen, dus zetten  
 

 
we volop in op preventie. Samen 
aan de slag en kijken naar wat je 
wel kunt om zo weer aan het werk 
te komen, mee te doen en niet te 
vervallen in eenzaamheid.    
Voor ouderen is dit lastiger dan 
voor jongeren, maar er zijn andere 
manieren om in de samenleving 
actief te zijn bijvoorbeeld als 
vrijwilliger of mantelzorger.  We 
verwachten in ieder geval van 
iedereen met een uitkering een 
tegenprestatie, maar dat mag 
regulier betaald werk natuurlijk 
niet verdringen.  

  

VEILIG NAAR SCHOOL EN SPORT 

ZORGEN VÓÓR ELKAAR IN PLAATS VAN ÓVER ELKAAR 
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Want werk is bij uitstek het 
middel om verantwoordelijkheid 
te dragen voor je eigen leven en 
om deel te nemen aan de 
samenleving. Werken moet 
daarom lonen en gestimuleerd 
worden zowel in coaching als 
financieel. We spreken mensen 
daarbij nadrukkelijk aan op hun 
persoonlijke  
 
 

 
 
verantwoordelijkheden en zijn 
daarbij  zacht voor hen die niet 
kunnen, hard voor hen die niet 
willen. 
Dat vraagt ook aandacht van 
gemeente en bedrijven die ruimte 
moeten bieden voor mensen die 
weer integreren. Vanuit de zorg, 
maar ook voor nieuwkomers in de 
breedste zin van het woord.  Het 
CDA heet alle arbeidskrachten 
welkom.

 
Ons industrieterrein is snel 
gegroeid en we weten bedrijven 
aan ons te binden. Het CDA vindt 
dan ook dat lokale ondernemers 
een rode loper verdienen. We 
profileren de Laarberg nog meer 
als broedplaats voor Green & 
Smart Industrie, maar willen ook 
incidenteel uitbreiding van 
bedrijventerreintjes in de kleine 
kernen niet in de weg staan.  
Leegkomend (agrarisch) vastgoed 
kan namelijk prima ruimte bieden 
voor (startende) ondernemers. 
Het CDA vindt het belangrijk dat 
de gemeente afspraken maakt 
met het midden- en kleinbedrijf 
op basis van wederkerigheid. 
Geven en nemen, waarbij de 
gemeente haar ambitie om de 
meest ondernemersvriendelijke  
 

 
gemeente te worden in acht 
neemt.  Afspraken ook over 
duurzaamheid, het geschikt 
maken van daken voor 
zonnepanelen bijvoorbeeld, of 
mogelijkheden om van het gas af 
te gaan. Want we willen onze 
bedrijventerreinen uiteindelijk 
energieneutraal hebben.  
Het CDA wil ook meer aandacht 
voor het centrumwinkelgebied.  
We faciliteren winkeliers die willen 
verhuizen naar het 
kernwinkelgebied en zorgen voor 
goede bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid. Ook 
stimuleren we lokale coöperaties 
van boeren, winkeliers en 
consumenten om zoveel mogelijk 
regionale producten op de markt 
te brengen. Want onze regio heeft 
ons zoveel te bieden.

SAMEN WEER AAN HET WERK 

ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID IN OOST GELRE 
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Ineens had Nederland er 15 
miljoen boeren bij, iedereen wist 
hoe het moest en wat er moet 
gebeuren. Mar het zijn de boeren 
zelf waar de meeste kennis ligt.  
Onze agrariërs zijn al jaren de 
beheerders van ons buitengebied, 
zij zijn de ‘stoffeerders’ van ons 
landschap en vormen samen een 
sector van bijna 1 Miljard(!) euro 
binnen onze gemeente. Elke 
discussie over de toekomst in de 
landbouw in relatie tot 
bijvoorbeeld de stikstof- en 
verdere milieuproblematiek, de 
energietransitie en 
natuurontwikkeling in Oost Gelre 
moet tegen deze achtergrond 
worden gevoerd. 
 
De transitie van de “oude” naar de 
“nieuwe” landbouw is volop  

 
gaande en de inspanningen 
nemen alleen maar verder toe.  Er 
zijn steeds meer nieuwe 
ontwikkelingen in het 
buitengebied en dat biedt nieuwe 
mogelijkheden. Maar deze mogen 
bestaande activiteiten niet in de 
weg staan.  
 
Het CDA wil agrariërs perspectief 
bieden, juist op lange termijn; Het 
CDA gaat daarbij voor 
voorspelbaar en consistent beleid.  
Onze visie buitengebied heeft 
aandacht voor alternatieve 
verdienmodellen, bijvoorbeeld op 
het gebied van energieopwekking 
en natuurontwikkeling met 
kansen voor een 
toekomstbestendige landbouw. 
 
Perspectief!

PERSPECTIEF VOOR DE AGRARISCHE SECTOR 
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De duurzaamheidsdoelstellingen 
liegen er niet om en ook Oost 
Gelre zal haar steentje moeten 
bijdragen. Helaas geldt in veel 
situaties dat energieopwekking 
de (globale)samenleving als 
geheel ten goede komt maar 
lokaal voor overlast zorgt.  Het 
CDA gaat daarom voor een 
eerlijke verdeling van 
grootschalige energie- 
opwekking, waarbij participatie 
van inwoners voorop staat. De 
lusten daar leggen waar ook de 
lasten liggen.  Met de zonneladder 
als uitgangspunt zetten we in op 
zoveel mogelijke vormen van 
energieopwekking, waarbij 
kritisch gekeken moet worden 
naar ruimtelijke afstemming met  
 

 
 
 
de andere Achterhoekse 
gemeenten.  Het CDA hecht er 
verder waarde aan, dat diegene 
die overlast ondervindt mee moet 
kunnen profiteren of ruimhartig 
wordt gecompenseerd.   
We herzien het Verdrag van 
Groenlo en stemmen onze 
duurzaamheidsdoelstellingen af 
met de andere Achterhoekse 
gemeenten. Ons doel is de inzet 
van eenvoudige 
beleidsinstrumenten, die kunnen 
rekenen op voldoende draagvlak 
en die langdurig kunnen worden 
ingezet. Met consistent beleid 
weten alle (investerende) partijen 
waar ze aan toe zijn. 
 
 

 
 

Het toerisme naar de Achterhoek 
neemt toe en daarin speelt Oost 
Gelre een belangrijke rol.  
Bezoekers genieten van onze 
kernen en buitengebied en 
verblijven met plezier in onze 
gemeente. Het CDA blijft daarom 
recreatie en toerisme faciliteren 
en ondersteunen met het 
opwaarderen en uitbreiden van 

wandel en fietsroutes. Het 
faciliteren van (grote) 
evenementen als het 
bloemencorso in Lichtenvoorde, 
de ‘Slag om Grolle’ in Groenlo en 
de talloze andere evenementen 
die Oost Gelre zo aantrekkelijk 
maken.   
 

 
 

ENERGIETRANSITIE IS GEEN RECHT PAD 
NAAR HET EINDDOEL NAAR HET EINDDOEL 

DE ACHTERHOEK IS MOOI, OOST GELRE IS MOOI 
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We hechten grote waarde aan 
onze bereikbaarheid, want om 
hier te kunnen genieten moet je 
er wel eerst kunnen komen. En 
dat geldt ook voor onze eigen 
bedrijven en inwoners. Het CDA 
ziet een goede bereikbaarheid 
dan ook als voorwaarde voor een 
florerende economie.  De N18, die 
tussen Groenlo en Varsseveld nog 
steeds een bottleneck is, moet 
worden aangepakt en een 
storingsvrije treinverbinding 
tussen Winterswijk en Zutphen en 
tussen Winterswijk en Arnhem is 
van groot belang.  

Maar we hechten daarnaast ook 
grote waarde aan de meer lokale 
mobiliteit en blijven ons hard 
maken voor de bus, de buurtbus 
en ZOOV.  Ook deelauto’s en 
fietsen zien we als een goede 
aanvulling op ons 
vervoersaanbod. 
Wat we absoluut niet zien zitten is 
de Noordtak door de Achterhoek. 
Een verbinding die ons niets 
oplevert en waartegen we ons 
met alle beschikbare middelen 
(inclusief het aanspreken van 
onze provinciale en landelijke 
netwerken) zullen verzetten. 

 

 
 

 
Het CDA wil criminaliteit en 
ondermijning hard aanpakken. 
Vooral criminaliteit met een grote 
impact op het slachtoffer, diens 
directe omgeving en het 
veiligheidsgevoel in de 
maatschappij, zoals 
woninginbraken en ‘mobiel 
banditisme’ in ons buitengebied. 
Maar ook voor verkeersoverlast, 
veilige schoolomgeving en 
openbare ruimte en overlast van 
rondhangende jongeren en 
vandalisme dient meer aandacht 
te komen. 
 
 
 

 
Dat doen we door bewoners meer 
op buurtwachten en 
buurtpreventieteams te wijzen en 
de inzet van sociale media (buurt-
apps).  Voor (soft)drugs is wat ons 
betreft in Oost Gelre geen plaats.   
Ook wil het CDA meer aandacht 
voor bedreiging aan het adres van 
boeren, lokale 
volksvertegenwoordigers en 
bestuurders. Dit onacceptabel en 
dient krachtig te worden 
aangepakt.   Dit past niet in onze 
cultuur, dit past niet in hoe wij 
met elkaar om willen gaan. 
 
  

VEILIGHEID ZONDER CRIMINALITEIT 

WE ZIJN MAKKELIJK TE BEREIKEN: 
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Het CDA gaat voor een bestuur 
waar inspraak vanuit de 
samenleving een belangrijke 
factor is.  We willen meer ruimte 
voor participatie en initiatieven 
vanuit de samenleving in de 
plannen, die we met Oost Gelre 
hebben.   
We zien een inclusieve 
gemeentelijke organisatie, die een 
voorbeeldfunctie is voor andere 
bedrijven. Geen cultuur van 
controleren en afrekenen, maar 
een die uitnodigt tot dialoog en 
spontaniteit en waar voor 
iedereen een plek is en naar elk 
idee wordt geluisterd.   
 
 
 

 
De gemeente moet daarbij 
duidelijk en eerlijk zijn over de 
(on)mogelijkheden.  
 
Financieel staat het CDA voor 
zorgvuldigheid, spaarzaamheid, 
transparant en gematigde lokale 
lasten. Het gemeentelijke 
huishoudboekje moet openbaar 
en begrijpbaar zijn, Tenslotte 
bewaken we de spaarpot van ons 
allemaal en daar is niets geheims 
aan. 

HEY JIJ DENKT ER ANDERS OVER, WAT 
LEUK, VERTEL! 

 
WAT LEUK, VERTEL! 

 


