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De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Onze democratie 
en onze rechtsstaat zijn een heel groot goed en het is een voorrecht dat wij 
eens in de vier jaar onze stem kunnen uitbrengen voor de samenstelling van 
ons eigen gemeentebestuur. Daarmee hebben wij invloed op die zaken die 
wij als inwoner, ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger belangrijk vinden in 
onze eigen leefomgeving. Dat kan gaan over wonen, werk,  veiligheid, 
leefbaarheid, bereikbaarheid, zorg, welzijn, gezondheid en onderwijs. Allemaal 
onderwerpen waarin de gemeente en het gemeentebestuur een grote rol 
spelen.   

Wij roepen al onze inwoners dan ook op om van het stemrecht gebruik te 
maken. Ga stemmen! 

En het zal u niet verbazen dat wij van het CDA Oost Gelre u graag willen 
overtuigen uw stem op ons uit te brengen.  Want het CDA onderscheidt zich 
van de andere partijen op een aantal fundamentele uitgangspunten.  

Als CDA willen wij een betrokken, betrouwbaar en slagvaardig 
gemeentebestuur voor onze gemeente zijn. Een gemeentebestuur dat 
ervoor zorgt dat wij een aantrekkelijke gemeente blijven met uitstekende 
voorzieningen en waarin het goed wonen, werken, recreëren en leven is. Maar 
vooral ook een gemeente waarin íedereen kan meedoen en mensen respect 
voor elkaar hebben; een echte samenleving. Een gemeente die niet alleen 
gericht is op welvaart, maar vooral ook op welzijn, geluk en gezondheid. Een 
gemeente die ruimte geeft aan initiatieven vanuit onze samenleving en helpt 
deze waar te maken. Een gemeente die sámen met zijn inwoners en 
bedrijven en vrijwilligers werkt aan oplossingen. We doen het samen; met 
Mekare, veur Mekare! 

Dát is kenmerkend voor het CDA; wij verwachten niet alles van de overheid, 
de gemeente en ook niet van de markt. We willen een samenleving waarin 
onze inwoners zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid krijgen en de 
richting kunnen bepalen. De samenleving en onze inwoners staan immers 
voorop, niet de overheid en de gemeente. Dat is de basis voor ons 
verkiezingsprogramma! 

 

 

 

VOORWOORD 
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Maar het schrijven van dat programma is natuurlijk niet genoeg. Het gaat 
erom dat we zaken ook echt in de praktijk brengen en waarmaken! Het CDA 
Oost Gelre heeft de afgelopen 2 raadsperiodes haar verantwoordelijkheid 
genomen in het college van B & W van onze gemeente. Daarbij is veel bereikt 
en ook veel in de steigers gezet, maar het werk is nooit af. Wij willen daarom 
in de komende raadsperiode 2022-2026 opnieuw verantwoordelijkheid 
nemen voor onze mooie gemeente Oost Gelre waar het goed (samen)leven is. 
Onze visie daarbij is dat de gemeente het niet alleen kan, maar dat het alleen 
kan met úw hulp! Met een positieve houding, met vertrouwen in onze 
samenleving en met hard werken willen wij sámen verder bouwen aan onze 
toekomst.      
 
Januari 2022, bestuur CDA Oost Gelre 
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Oost Gelre is een prachtige gemeente, waar we trots op kunnen en moeten 
zijn. De afgelopen jaren heeft het CDA Oost Gelre als grootste coalitiepartij 
een stevige bijdrage geleverd aan het handhaven en verder uitbouwen van 
de leefbaarheid in al onze kernen. In alle kernen is of wordt gebouwd; overal 
zie je de bouwkranen staan.  Met ons bedrijfsleven gaat het voor de wind. 
Oost Gelre staat landelijk op nr. 1 inzake de maatschappelijke participatie 
(Onderzoek Telos-instituut). Deze eerste plek is vooral te danken aan het 
bloeiende verenigingsleven en de geweldige inzet van mantelzorgers en 
vrijwilligers (noaberschap). Thema’s waarvoor het CDA Oost Gelre zich al 
decennia lang met hart en ziel inzet.  
 
Maar Oost Gelre staat ook voor de nodige opgaven en uitdagingen. Oost 
Gelre heef een tekort aan (jonge) arbeidskrachten voor onder andere onze 
innovatieve maakindustrie en zorg.  Dit komt omdat er meer mensen uit de 
arbeidsmarkt stromen (door pensionering etc.) dan er instromen. Tevens 
hebben we in Oost Gelre een tekort aan betaalbare woningen, met name 
voor jongeren. Het tekort aan arbeidskrachten en het tekort aan woningen 
zien en ervaren wij thans elke dag, maar wordt ook bevestigd met cijfer en 
feiten in de Achterhoek Monitor (Achterhoek Board, Editie 2021/22). Om deze 
reden leggen we in dit verkiezingsprogramma, ook voor het belang van de 
ouderen, een accent op ‘jongeren’. 
 
Dit verkiezingsprogramma bevat denkrichtingen en concrete maatregelen 
waarmee we met elkaar door willen bouwen voor oud én jong aan de reeds 
behaalde successen en de opgaven en uitdagingen waarvoor we staan. Dit 
doen we op basis van de vier uitgangspunten van het CDA, namelijk: 
1. Gespreide verantwoordelijkheid; wij geven alle mensen en organisaties 

het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Mensen, verenigingen, 
coöperaties en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld 
moeten worden. 

2. Publieke gerechtigheid; de overheid, dus ook de gemeente, is er om 
samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Wanneer dingen niet 
goed gaan is de overheid ervoor om dat te voorkomen. Wanneer 
bijvoorbeeld mensen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, of wanneer 
er criminele activiteiten plaatsvinden, zoals drugscriminaliteit, dan is dat 
ook een zorg voor de overheid. 

3. Solidariteit; verschillende groepen mensen kunnen veel aan elkaar 
hebben. Rijke mensen kunnen arme mensen helpen en oude mensen 
kunnen jonge mensen helpen en omgekeerd. We leven niet voor onszelf. 
We moeten elkaar helpen. De samenwerking vinden we erg belangrijk. 

 

INLEIDING 
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4. Rentmeesterschap; de aarde bestaat al lang. We willen dat de mensen 
die na ons leven ook goed en gezond op de aarde kunnen leven. 
Duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, is voor ons een 
belangrijke leidraad.  

 
CDA Oost Gelre is dé lokale partij van Oost Gelre. Met ruim 200 lokale leden 
en een zeer actief lokaal partijbestuur is het CDA Oost Gelre tot in de 
haarvaten van de gemeenschap van Oost Gelre vertegenwoordigd. Het CDA 
Oost Gelre weet daarom wat er leeft bij de mensen. Het CDA Oost Gelre gaat 
en staat voor de belangen van Oost Gelre. Maar Oost Gelre is geen ‘eiland’. 
Een goed regionaal, provinciaal , nationaal en Europees netwerk is voor het 
belang van Oost Gelre een absolute noodzaak. Er worden immers buiten de 
gemeentegrenzen veel zaken besloten die van invloed zijn op Oost Gelre. En 
dan moet je zorgen dat je er bij bent, dat je mee doet, mee praat en mee 
besluit. CDA Oost Gelre beschikt over dit noodzakelijke netwerk.  Als dé lokale 
partij van Oost Gelre bouwen we daarom niet alleen binnen de 
gemeentegrenzen maar ook buiten de gemeentegrenzen van Oost Gelre 
samen door, voor oud én jong!    
 
Januari 2022, Walter Leemreize, lijsttrekker 
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Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van onze 
samenleving, waar de gemeenschap voorop staat. In zo’n gemeenschap zijn 
waarden, normen en traditie belangrijke elementen. Maar vooral de 
betrokkenheid van mensen bij hun woonkern, hun school, hun buurt, hun 
kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Mensen komen vooral tot 
persoonlijke groei door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.  

De toenemende polarisatie, die helaas ook in Oost Gelre waar te nemen is, 
moeten we doorbreken want er is in Oost Gelre meer dat ons verbindt dan 
dat ons scheidt. De meetlat is niet landelijk maar lokaal.  De gemeente staat 
in dienst van de burger en niet andersom. We erkennen en omarmen 
initiatieven van burgers en (dorps)belangenorganisaties en waken er voor dat 
niet alleen de mondigen hun recht halen. Vertrouwen staat centraal. We 
willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen. Uitdagingen vragen 
vaker burgerparticipatie waarbij de gemeente duidelijk en eerlijk moet zijn 
over de (on)mogelijkheden. Fatsoenlijke omgangsvormen, respect voor 
elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen 
belang vooropstellen: dat zijn waarden waar wij voor staan. Wij willen een 
inclusieve gemeente zijn, ook voor arbeidsmigranten en statushouders. Een 
samenleving waarin álle mensen, jong en oud, met of zonder beperking, en 
onafhankelijk van culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, aanleg en talenten 
kunnen meedoen en meetellen. Het gaat erom dat je meedoet! Een actieve 
ondersteuning op dit punt door de gemeente is een belangrijk 
aandachtspunt van het CDA waarbij mensen uiteindelijk zoveel mogelijk 
zelfredzaam zijn! 

 

 

 
De leefbaarheid van onze kernen en buitengebied is een essentieel onderdeel 
van ons welzijn. De manier waarop wij samen leven en zorgen dat een ieder 
een thuis heeft en zich thuis voelt binnen onze gemeente is voor de huidige 
generatie inwoners, maar ook voor toekomstige generaties cruciaal.  
 
Het begrip noaberschap is kenmerkend voor onze gemeenschap, dit moet 
gekoesterd en blijvend gestimuleerd worden. Moedig buurtbewoners aan om 
nog actiever mee te denken over de invulling van hun directe leefomgeving.  

SAMENLEVEN IN EEN DUURZAME EN INCLUSIEVE 

SAMENLEVING 

LEEFBAARHEID 
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Zorg dat dit plekken worden waar mensen, ook jongeren, samen kunnen 
komen, kinderen kunnen spelen, kortom; zorg voor levendige buurten). 
Hierbij dient door de gemeente actief met zowel jong als oud in gesprek te 
worden gegaan om initiatieven te stimuleren en creativiteit te belonen. Zorg 
dat jongeren een plek in de samenleving krijgen en niet plekken elders 
moeten zoeken, waardoor gezondheidsschade en gevaar van criminaliteit en 
andere overlast ontstaan.  
 
Verdere digitalisering van onze samenleving kan leiden tot sociale isolatie. 
Het CDA wil initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen om dit te 
voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn cursussen voor ouderen om hen 
wegwijs te maken in de digitale wereld. We zullen ouderen, maar ook andere 
groepen binnen onze gemeente die moeite hebben om de digitalisatie slag 
te maken beter moeten begeleiden. Met name commerciële organisaties 
houden dikwijls onvoldoende rekening met deze groep en vinden 
winstoogmerk belangrijker dan service naar al hun klanten.  
 
Samenhangend hiermee is laaggeletterdheid; mede door verdere 
digitalisering is dit een steeds groter wordend probleem. Deze groep willen 
we blijven betrekken bij onze samenleving. Hierin willen we een actieve rol 
van bibliotheken stimuleren. 

 Concreet betekent dit: 

a. Energie armoede. Het CDA wil zich actief inzetten om de opkomende 
energiearmoede te bestrijden. Het CDA wil graag investeren in woningen 
met een laag energielabel en wil daar ook budget voor beschikbaar 
stellen. Wij spreken woningbouwcorporaties aan op hun rol om 
woningen te verduurzamen, zodat energiekosten beheersbaar blijven. 

b. Voedselbanken. Als CDA helpen we de voedselbanken (en eventueel 
kledingbanken) waar we kunnen. We helpen bij het vinden van goede 
huisvesting en ze moeten goed bereikbaar zijn. Bezoekers van de 
voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid 
en schulden. De gemeente gaat hen nog actiever benaderen om deel te 
nemen aan een schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk. Zo 
kan de voedselbank een tijdelijke voorziening blijven. Maar in eerste 
instantie zetten we uiteraard in op ‘vroegsignalering’, het zo vroegtijdig 
mogelijk signaleren van deze potentiële groep: voorkomen is immers 
beter dan genezen. 
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c. Armoede en Schuldhulpverlening. Het CDA wil naast de huidige 
‘Schuldhulpmaatjes’ het thema schuldhulpverlening nog actiever gaan 
inzetten. Hierbij dient het doel te zijn middels actieve begeleiding een 
permanente oplossing te bieden voor het schuldenprobleem. De lessen 
geleerd uit bijvoorbeeld de toeslagenaffaire dienen in de praktijk te 
worden gebracht, waarbij signalen tijdig opgepakt worden en verdere 
verslechtering tijdig wordt bestreden. De pilot ‘Vroegsignalering’ dient bij 
succes blijvend te worden ingezet en gepromoot. 

d. Arbeidsmigranten: de huisvesting van arbeidsmigranten moet adequaat 
en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers en de 
uitzendbranche. We werken actief mee aan initiatieven om de veiligheid 
voor arbeidsmigranten te waarborgen. Voor hen gelden uiteraard 
dezelfde rechten en plichten, zoals die normaal ook gelden. Hiervoor 
willen we huisvesting op het terrein van de werkgever in het 
buitengebied of op bedrijventerreinen mogelijk maken, mits goed 
gereguleerd (short stay). Om goede integratie te bevorderen zijn 
arbeidsmigranten die zich langdurig met hun gezin hier willen vestigen 
(long stay) meer dan welkom, ook in wijken en dorpen. Wij zorgen dat 
arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn van beschikbare taalcursussen, 
publieke voorzieningen, (sport)verenigingen en belangrijke regels die in 
Nederland gelden. We zetten projecten op om het contact tussen 
arbeidsmigranten en lokale inwoners te stimuleren. 

e. Preventie. Gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs dienen 
nauw(er) samen te werken bij het ontwikkelen en de uitvoering van 
preventieprojecten op het gebied van drugsgebruik, ongezond leven en 
overlast. 

f. Politici zeggen altijd keuzes te maken die goed zijn voor jongeren, maar 
hoewel belangrijke beslissingen vaak jongeren raken, wordt weinig mét 
jongeren gepraat. Daarom willen wij een jongerenraad, die gevraagd én 
ongevraagd advies geeft, aan de gemeenteraad. Bij deze adviezen moet 
de gemeenteraad altijd aangeven waarom zij wel of niet het advies 
opvolgt. Zo willen wij jongeren van Oost Gelre dichter bij de politiek 
krijgen.  
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Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, 
vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van Oost Gelre 
en zijn daarmee de ruggengraat voor de sociale cohesie. We zien steeds vaker 
dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen 
bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. In Oost Gelre is de 
(buurt)participatie erg hoog, kennen wij een enorme dichtheid en veelheid 
aan sport en culturele en andere verenigingen en is daarbinnen en 
daarbuiten het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk doet, erg hoog. Het is 
belangrijk dat verenigingen en vrijwilligers actief kunnen blijven, zeker nu er 
op het gebied van jeugdhulp, zorg/WMO en werk & inkomen veel taken voor 
de gemeente bij zijn gekomen. Verenigingen, vrijwilligers en dorps- en 
wijkbelangenorganisaties weten wat daarvoor nodig is en zijn daarmee een 
belangrijke partner voor de gemeente. Zij maken mogelijk dat inwoners 
zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven meedoen en aan de 
gemeenschap kunnen blijven bijdragen. Maar dat vraagt nóg nadrukkelijker 
om behoud van professionaliteit, organisatiekracht en stabiliteit binnen 
verenigingen en vrijwilligersorganisaties.  
 
Concreet willen we: 

a. Ondersteunen van initiatieven door een dienstbare gemeente. De 
gemeente dient optimaal dienstbaar te zijn aan initiatieven en 
burgerkracht; met kennis en expertise en met oog voor het algemene 
belang moet ervoor worden gezorgd dat goede initiatieven zich optimaal 
kunnen ontplooien. Het CDA vindt dat verenigingen, DBO’s, (andere) 
vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers vanuit de gemeente moeten 
worden gefaciliteerd door middel van actieve begeleiding, coaching en 
training. Op initiatief van het CDA is daarom in de afgelopen periode 
stevig ingezet op de ondersteuning van verenigingen en 
vrijwilligers(organisaties) vanuit het gemeentehuis door het aanstellen 
van een regisseur kleine kernen en verenigings- en 
vrijwilligersondersteuner. Administratieve verlichting, vereenvoudiging 
van (aanvraag)procedures, voorkomen van onnodig dubbel werk, 
professionele (financieel-technische en juridische) ondersteuning (waar 
nodig met extra – financiële – middelen) zijn voorbeelden hiervan. Er is 
een vast aanspreekpunt hiervoor in het gemeentehuis. Deze 
ondersteuning is van grote  
 
 

VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERSWERK 
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waarde gebleken en dient daarom gecontinueerd en waar nodig verder 
versterkt te worden. 

b. Maatschappelijke stage. We moeten onverkort doorgaan met de 
maatschappelijke stage. Het brengt jonge mensen in contact met 
verschillende groepen in de samenleving en jongeren ervaren de 
meerwaarde van vrijwilligerswerk. We doen dit samen met scholen en 
instellingen en ook de gemeentelijke organisatie blijft jaarlijks 
stageplaatsen met een zinvolle invulling van deze stage aan bieden. 

c. Deskundigheidsvorming. Ondersteun deskundigheidsbevordering. Zorg 
bijvoorbeeld dat er netwerken ontstaan waar vrijwilligers ervaring en 
kennis kunnen uitwisselen zonder voor te schrijven ‘hoe het moet’. Wij 
kiezen voor een persoonlijke benadering. Via een verenigingssteunpunt 
helpen wij verenigingen bij het ‘matchen’ van vraag en aanbod of het 
aanbieden van specifieke opleidingen voor vrijwilligers. 

 

 

 
Participatie van alle inwoners is belangrijk, iedereen doet mee. In de nieuwe 
wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijke rol. Concreet betekent 
dit: 

a. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. We 
willen dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt.  

b. Vrouwelijke statushouders hebben vaak een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. We willen dat wanneer een partner werk vindt, de 
begeleidingstrajecten van de andere partner kunnen doorgaan.  

c. We willen een laagdrempelige toegang naar kwalitatief en transparant 
taalaanbod voor inburgeraars waarborgen en onprofessionele (malafide) 
taalbureaus uitsluiten. 

d. Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel 
begeleiding is informeel en wordt door vrijwilligers gedaan We willen 
zorgdragen dat er voldoende betaalde krachten zijn om de 
maatschappelijke begeleiders te coachen en op te vangen. Zij zijn nodig 
om de vrijwilligers goed te laten functioneren. 
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We willen dat de gemeente ook als werkgever werkt aan een inclusieve 
organisatie. Dit betekent bewustwording creëren bij de eigen medewerkers 
en inclusief werken aan beleid. Dit betekent concreet: 

a. Bij het uitzetten van vacatures zorgen we ervoor dat deze inclusief is. 
Sollicitanten met diverse (migratie)achtergronden of mensen met een 
mogelijke arbeidsbeperking moeten zich uitgenodigd voelen om te 
reageren op de vacature. 

b. Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor ons een 
belangrijk aandachtspunt. We brengen onze gemeentelijke 
antidiscriminatievoorziening regelmatig onder de aandacht.  

 

 

 
Het CDA is voor een integrale benadering van de gemeentelijke 
verduurzamingsopgave en een klimaatbeleid dat betaalbaar en behapbaar is 
voor inwoners. Inwoners en bedrijven zijn bereid de stap te zetten, zolang zij 
weten dat de lasten betaalbaar zijn en lusten en lasten eerlijk worden 
verdeeld. En zij, meer dan nu nog, vooraf worden betrokken bij belangrijke 
besluiten. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord.  

Concreet betekent dit: 

a. Doorlopend proces. De verduurzamingsopgave is voor het CDA een 
doorlopend proces waarin wij al doende zullen gaan leren. Om dit proces 
naar de toekomst toe effectief te kunnen organiseren zal tijd, geld en 
menskracht beschikbaar moeten komen. Als deze ‘ingrediënten’ 
ontbreken, kan onze gemeente deze verantwoordelijke 
verduurzamingsopgave niet aan. Daarnaast is in onze visie een regisseur 
energietransitie noodzakelijk. Het CDA Oost Gelre wil daarom vol inzetten 
op deze zaken en het verduurzamingsproces doorlopend op de 
gemeentelijke agenda zetten. 
 

b. Duurzaam inkopen. We willen dat duurzaam inkopen de norm is. Zo 
willen we dat opdrachtnemers bij overheidsopdrachten gestimuleerd 
worden om zich in te zetten voor extra werk, of stageplekken, 
bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De  
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c. gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om 
duurzaam inkoopbeleid. Door werkzaamheden in bijvoorbeeld catering, 
productiewerk en (groen)onderhoud te beleggen bij deze doelgroepen 
bieden we elkaar de kans om een mooie invulling te geven aan 
maatschappelijke behoeften. In het lokaal inkoopbeleid willen we 
stimuleren dat voldoende kans wordt gegeven aan lokale ondernemers. 

d. Nabijheid. Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is nabijheid. 
We stimuleren regionale inkoop door de gemeente. We blijven ons 
inzetten dat de kennis en ervaring over maatschappelijk verantwoord 
inkopen in de regio wordt samengebracht om eenduidige criteria op te 
stellen. Hierdoor weten (lokale) opdrachtnemers waar zij aan toe zijn en 
hoe zij zelf met passende en innovatieve oplossingen kunnen komen. 

e. Afvalbeleid. We zijn op weg naar een meer circulaire economie, waarin 
hergebruik van producten op termijn de norm is. Hergebruik van 
materialen zoals glas, papier, plastics, elektrische apparaten en textiel 
staan hierbij voorop. De wereld van de afvalinzameling is volop in 
beweging, hetgeen nieuwe keuzes mogelijk en noodzakelijk maken. 
Denk hierbij aan het bevorderen van betere scheiding van afval vóóraf of 
als alternatief (of aanvulling) scheiding achteraf. Het huidige diftar 
systeem moet worden herzien. 

f. Afstemming en ondersteuning. Het CDA wil dat de lokale overheid helpt 
door bewustwording en verbinding te zoeken tussen bedrijven, 
organisaties en lokale initiatieven die zich richten op circulaire economie. 

g. Verduurzaming vastgoed. We gaan de verduurzaming van het 
maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen 
en cultureel erfgoed) nog actiever ondersteunen en ontzorgen. Dit 
bespaart deze maatschappelijke organisaties veel werk en leidt in veel 
gevallen tot lagere energiekosten en daarmee indirect voor inkomsten. 
Nieuwe scholen worden (bijna) energieneutraal gebouwd en hebben 
voldoende ventilatie. Voor bestaand onroerend goed wordt in beeld 
gebracht welke verdere duurzaamheidsinvesteringen noodzakelijk zijn 
en een afdoende terugverdientijd kennen. 

h. Stimuleren en faciliteren. Het CDA wil ‘groepen’ inwoners, organisaties en 
bedrijven die uit zichzelf met goede voorstellen voor de 
verduurzamingsopgave komen stimuleren. Daarbij willen we vooral 
inzetten op projecten en processen die op dit moment en zonder al te 
veel weerstand en risico te realiseren zijn. We kiezen voor een gemeente 
die duurzaamheidsinitiatieven faciliteert. Met de “Toekomstbestendig  
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Wonen Lening” en de “Stimuleringslening Non-Profit Organisaties” wordt 
het voor alle inwoners en verenigingen eenvoudig om energiekosten te 
verlagen en een bijdrage te leveren aan verduurzaming. 

i. Lokale energiecoöperaties. Kleinschalige lokale energiecoöperaties 
vervullen een belangrijke plek in de verduurzamingsopgave. De 
gemeente dient verdere initiatieven door lokale energiecoöperaties 
blijvend te ondersteunen. 

j. Energieloket. Om iedereen wegwijs te maken in ‘Energieland’ willen we 
dat er nog meer aandacht komt voor het bestaande Agem Energieloket 
waar inwoners, (sport)verenigingen, bedrijven en instellingen terecht 
kunnen voor mogelijkheden, ondersteuning en andere vragen met 
betrekking tot energiebesparing. 

k. Kavels. Bij de kaveluitgifte van woning- en bedrijvenlocaties willen wij een 
zo hoog mogelijk duurzaamheidskader. Waar mogelijk stimuleren wij dit 
met lagere prijzen voor gronden. Bij de nieuwbouw van woonwijken 
wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. Vanwege de 
klimaatverandering wil het CDA minder verstenen en meer groen 
aanplanten We bevorderen mogelijkheden voor de opvang en het 
hergebruik van regenwater. Bij nieuwbouw van bedrijfspanden 
onderzoeken we of we kunnen verplichten dat de nieuwe dakconstructie 
in ieder geval een zonnepanelen-installatie moet kunnen dragen. Als dat 
het geval is willen wij ook onderzoeken of we de ondernemer kunnen 
verplichten om zonnepanelen te plaatsen bij nieuwbouw voor in ieder 
geval het eigen verbruik. 

 

 

 
Wonen is essentieel, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen 
van onze inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid (bouwen naar 
behoefte). Daarbij is ook een grote rol weggelegd voor de 
dorpsbelangenorganisaties (DBO ’s) in de verschillende kernen van Oost 
Gelre. Het CDA vindt het belangrijk dat iedere jongere uit onze gemeente ook 
de kans krijgt om in onze gemeente betaalbaar te kunnen wonen. 
Voorkomen moet worden dat jongeren wegtrekken vanwege gebrek aan 
geschikte woonruimte. Ook dient te worden voorkomen dat het gevoel 
ontstaat dat bepaalde groepen (statushouders, arbeidsmigranten) onterecht  
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voorrang krijgen bij het toewijzen van schaarse woonruimte. Om betaalbare 
woningen te realiseren moeten we in alle kernen woningbouwlocaties blijven 
ontwikkelen. 

Concrete acties om de woningmarkt te stimuleren zijn: 

a. De gemeente moet ervoor zorgen dat er altijd een voldoende groot 
grondquotum beschikbaar is voor woningbouw in alle kernen op 
korte en ook lange termijn.  

b. Actieve rol gemeente. In de huidige stagnerende woningmarkt moet 
de gemeente een actieve rol gaan spelen. De bouwkosten zijn zo 
hoog opgelopen, dat het voor grote groepen van de bevolking, maar 
met name voor jongeren en jonge gezinnen, nagenoeg onmogelijk is 
om op de vrije markt een woning te bouwen. Het winstoogmerk van 
projectontwikkelaars en andere particuliere partijen verhoogt niet 
alleen de stichtingskosten van een nieuwe woning, maar bevordert 
ook speculatief investeringsgedrag. De gemeente moet, waar dat kan, 
de verplichting opnemen dat de woningen binnen een bepaalde 
termijn gereed moeten zijn. Daarom moet de gemeente, als deze 
mogelijkheid zich voordoet, deze kritische periode overbruggen door 
zelf als partij in de grondmarkt te acteren (in een toekomstig 
genormaliseerde markt kan de gemeente dan eventueel terugtreden 
om particuliere initiatieven meer ruimte te bieden). De gemeente zal 
een (ijzeren) voorraad grond binnen elke kern moeten hebben (voor 
een x aantal woningen). Belangrijk is verder dat er voldoende 
gemeentelijke capaciteit is voor de vergunningverlening van reeds 
geplande en toekomstige bouwplannen. 

c. Sociale woningbouw. Waar nodig zal de gemeente ook als aanjager 
een actief beleid moeten voeren op het gebied van sociale 
woningbouw, waarbij de gemeente veel actiever en dwingender de 
verbinding gaat zoeken met woningbouwcorporaties. Het gaat dan 
om gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid, 
verduurzamingsopgaaf en de kwaliteit van het woningaanbod. 

d. Erfpachtconstructie. Waar in grootstedelijk agglomeraties het 
erfpachtinstrument kritisch wordt bekeken, kan dit instrument juist 
op kleinschalige woningbouwprojecten in kleinstedelijke gebieden 
als vliegwiel fungeren. De gemeente zou grond in erfpacht uit 
moeten geven om zodoende de kritische grens van wel/niet kunnen 
bouwen en betalen te overbruggen. Daarnaast moet de gemeente  
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ook nadrukkelijk instrumenten als anti-speculatiebeding en 
zelfbewoningsplicht stimuleren. 

e. Menukaart wonen. De huidige menukaart woonbeleid Groenlo-
Lichtenvoorde evalueren. Concreet kijken waarom er zoveel plannen 
afvallen. Nieuwe menukaart vaststellen en zorgen dat 
projectindieners- en ontwikkelaars worden gestimuleerd om ook 
daadwerkelijk de ingediende plannen uit te voeren. Een deadline 
bepalen waarbij goedgekeurde plannen daadwerkelijk gerealiseerd 
moeten worden. Twee jaar is een eis waar het CDA voor staat. Dit 
voorkomt speculatie en zorgt ervoor dat niet uitgevoerde plannen 
opnieuw kunnen worden geëvalueerd en kunnen worden getoetst op 
toegevoegde waarde. Een niet uitgevoerd plan vervalt en zal 
vervolgens opnieuw moeten worden ingediend en getoetst. 

f. Inbreiding. Alle mogelijke inbreidingsplannen moeten worden 
geïnventariseerd. Het doel is om alle inbreidingsplannen binnen 4 
jaar te bebouwen. We gaan op zoek naar creatieve vormen van 
bedrijvigheid. Woningen in plaats van winkels, maar ook andersom. 

g. Doorlooptijden verkorten. Het is nodig om de ambtelijke doorlooptijd 
te verkorten (los van de reguliere inspraakprocedures). Plannen 
dienen sneller verwerkt te worden, beslissingen dienen sneller 
genomen te worden.  

Deels zal dit wellicht door inhuren van externe capaciteit moeten 
gebeuren, maar zeker dient ook de efficiency op de afdelingen te 
worden verhoogd. De vaste en flexibele capaciteit moet op orde zijn! 

h. Sturen van plannen. In deze tijd van woningcrisis is sturing van 
woningplannen van cruciaal belang, daarom dient toetsing van 
nieuwe bouwplannen op beeldkwaliteit op basis van redelijkheid en 
billijkheid te worden toegepast. 

i. Woningsplitsing en erfdelen. Het recent vastgestelde beleid voor 
versoepeling voor woningsplitsing in het buitengebied biedt ruimte 
voor extra woningen.  Dit woonsplitsingsbeleid (inclusief ‘Droebels’) 
tenminste handhaven, evalueren en – indien noodzakelijk en mogelijk 
– aanpassen (uitbreiden) en breed uitdragen/propageren. 

j. Actief stimuleren van bouwinitiatieven binnen alle kernen.  

k. Ook initiatieven met betrekking tot mantelzorgwoningen/units 
moeten door de gemeente gefaciliteerd blijven worden. 
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l. Bouwen voor senioren moet veel meer aandacht krijgen. Bij de bouw 
van seniorenwoningen worden 3 (of zelfs 4) generaties geholpen, de 
senior zelf omdat zijn/haar oude woning beschikbaar komt voor 
gezinnen en de gezinswoning wederom voor doorstromers en/of 
starters. Hierdoor worden woningen veel effectiever gebruikt. Nu nog 
blijven te veel ouderen noodgedwongen in hun veel te grote woning 
wonen. 

m. Als gemeente willen wij meedenken (ja, mits gedachte) in de 
verschillende mogelijkheden en behoeften aan huisvestiging,  waarbij 
de markt de behoefte bepaalt. Dit kunnen verschillende woonvormen 
zijn, bijvoorbeeld tiny houses, maar alleen als dit voorkomt uit de 
behoefte van toekomstige bewoners. 

n. Klimaatadaptatie. De juiste woning, op het juiste moment op de juiste 
plaats dient toekomstbestendig en ‘klimaatadaptief’ te zijn. In 
samenspraak met het waterschap Rijn en IJssel willen we droge 
voeten houden in de eigen woon- en leefomgeving. Belangrijk is dat 
we water vasthouden en niet te snel laten afvoeren waardoor 
wateroverlast elders in de regio ontstaat. 

o. Transformatie. Conform de recent aangenomen CDA motie, gaan we 
onderzoeken of gemeentelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld de 
voormalige Joris School in Lichtenvoorde, geschikt gemaakt kan 
worden voor jongeren- en/of studentenhuisvesting. 

 

 

 
Goed en adequaat onderwijs, zowel basisonderwijs als voortgezet 
(beroeps)onderwijs is essentieel voor de toekomst van onze kinderen en voor 
onze gemeente.  

  

 

Het CDA vindt goed onderwijs in de buurt belangrijk. Zolang de 
kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft, is ons standpunt dat 
elke kleine kern zijn eigen basisschool behoudt. Scholen dienen 
hierbij de juiste voorzieningen te hebben. Dit betekent goede, 
duurzame huisvesting, waarbij zo mogelijk ook andere activiteiten 
van verenigingen en/of buurtinitiatieven hier een plek moeten 
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kunnen krijgen. Een gymzaal (op loopafstand) is daarbij een 
basisvoorziening die bij een school hoort. Deze gymzaal kan tevens 
worden gebruikt voor het houden van (sport)activiteiten in de buurt 
of kern. 

. 
 

Oost Gelre moet als ambitie hebben de stagehoofdstad van de regio 
te worden. Het tekort aan goede arbeidskrachten is gigantisch en zal 
jaarlijks verder stijgen. Wij denken door beroepsonderwijs en 
bedrijven dichter bij elkaar te brengen, dat we oplossingen kunnen 
creëren voor deze krapte. Dergelijke initiatieven moeten versnelling 
en verdieping krijgen. Industrieterrein de Laarberg ontwikkelt zich 
hierbij tot een vliegwiel van bedrijvigheid.  

 

 

Oost Gelre als stagehoofdstad van de regio kan ook een aanjagende 
en aantrekkende werking hebben op huidige en nieuwe 
bedrijvigheid in de gemeente. We hebben goede verbindingen met 
alle soorten scholen, we zitten midden in de Achterhoek, we zijn goed 
bereikbaar en we hebben toonaangevende (maak)bedrijven binnen 
onze gemeentegrenzen. 

Het CDA vindt dat hiervoor concreet de volgende acties moeten 
worden genomen: 

a. Aanstellen van een regisseur die het project realisatie 
Stagehoofdstad gaat leiden door een ambtenaar “deels” voor vrij 
spelen;  

b. Grond en een locatie faciliteren (Groot Hoornwerk) op de 
Laarberg waarbij scholen een dependance hebben en 
stagefaciliteiten gerealiseerd kunnen worden. Bedrijven kunnen 
hier aansluiting krijgen met hun toekomstige medewerkers en 
actief stagemogelijkheden met de scholen afstemmen; 

c. Actief scholen en universiteiten en bedrijven benaderen om 
draagvlak en concrete toezeggingen te realiseren. Vervolgens 
dient concretisering en realisatie spoedig ter hand te worden 
genomen; 
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d. Het CDA vind het een taak van de gemeente om zich in te zetten 
voor het behoud van de scholen in onze gemeente op 
voorwaarde dat de kwaliteit gewaarborgd blijft; 

Tot slot: iemand die start op de arbeidsmarkt en in deze regio aan de 
slag kan gaan is ook geneigd om zich hier te vestigen. 

 

 

 
Veiligheid is een basisbehoefte in onze samenleving. Iedereen moet zich thuis 
en geborgen voelen. Concreet betekent dit: 

a. Criminaliteit moet krachtig worden bestreden, 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. 

b. Veiligheid in de buurt. Inwoners moeten een stem hebben bij het 
bepalen van de prioriteiten, wat vinden zij belangrijk. Een actieve houding 
en betrokkenheid van inwoners als basis voor een veilige en leefbare 
woonomgeving is essentieel. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en 
het elkaar aanspreken op (kleine) misstanden. 

c. De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, 
buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurt-apps) om het 
veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie is het 
signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, zodat de 
politie in actie kan komen daar waar nodig. De gemeente is het eerste 
aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van 
een buurtpreventieteam. Snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en 
vandalisme moet een vanzelfsprekendheid zijn. 

d. (Soft)drugs aanpakken in plaats van gedogen. In Oost Gelre is geen plaats 
voor drugs en coffeeshops. Ook moet de illegale handel vanuit 
woonhuizen en vooral ook in de buurt van scholen worden aangepakt. 
We moeten oog hebben voor de gevaren van productie van drugs in 
leegstaande schuren en andere agrarische objecten. Bedreigingen aan 
het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders zijn 
onacceptabel en moeten krachtig worden aangepakt. 

VEILIGHEID 1.8. 
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Bereikbaarheid is niet alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal thema. Het 
CDA staat voor een goede bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van 
Oost Gelre. Door te investeren in digitale én fysieke bereikbaarheid 
(goede/goed onderhouden wegen, een adequaat OV) kunnen 
bedrijven/medewerkers en jongeren worden behouden voor Oost Gelre. 

Dit betekent concreet: 

a. Goede bereikbaarheid is een absolute voorwaarde voor een florerende 
economie. Oost Gelre ligt aan de centrale economische as van 
Arnhem/Nijmegen (via Doetinchem) naar Enschede! Daarom ook de 
locatiekeuze voor RBT De Laarberg. Van daaruit dient ook de weg naar de 
A1 (Deventer Kunstweg) en samen met onze Duitse partners de 
aansluiting op de BAB31 (de verbinding met Duitsland/Vreden) te worden 
opgewaardeerd. 

b. Oost Gelre ligt op een belangrijk knooppunt, maar de N18 is nog steeds 
een bottleneck. Daarom dient de verdere verbetering/opwaardering van 
de A18/N18 blijvend onze aandacht te behouden, samen met de Regio 
Achterhoek en ons CDA-netwerk bij provincie en rijk. De inzet is en blijft 2 
x 2 baans 100 kilometer, ongelijkvloers vanaf Varsseveld tot en met 
Enschede. 

c. Openbaar vervoer. Goed openbaar vervoer is essentieel voor de 
leefbaarheid en economie van Oost Gelre en de Achterhoek. Een 
adequate (en storingsvrije) treinverbinding tussen Winterswijk en 
Zutphen en tussen Winterswijk en Arnhem is essentieel. Voor de regio is 
het van groot belang dat het spoor tussen Doetinchem en Arnhem 
verdubbeld wordt. Ook blijft het CDA zich inzetten dat met de bus, 
buurtbus  en ZOOV Oost Gelre goed bereikbaar blijft. Het realiseren van 
een eerste rurale OV HUB aan de Richterslaan in Lichtenvoorde zien wij 
als voorbeeld waar alle verkeersstromen met betrekking tot mobiliteit, 
OV, deelauto’s en deelfietsen bij elkaar komen. 

d. Efficiënt en fijnmazig openbaar vervoer. We nemen als gemeente het 
voortouw in het gesprek over mobiliteit en verkennen mogelijke 
samenhang (één integraal, veel efficiënter/goedkoper vervoerssysteem 
zoals met de pilot SMAAS – Smart Mobility As A Service – wordt beoogd) 
van leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, wsw-vervoer en andere 
(vrijwilligers)initiatieven zoals buurtbussen.  

BEREIKBAARHEID & MOBILITEIT 1.9. 
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e. Deelauto’s, deelfietsen. Het www.gaon.nl concept dient verder te worden 
ontwikkeld en gepromoot.  

Noordtak Betuweroute. Aangezien Oost Gelre alleen maar lasten en geen 
lusten zal krijgen van een eventuele aanleg van een Noordtak van de 
Betuweroute door de Achterhoek (en er een goed alternatief te ontwikkelen 
is), verzet het CDA zich met alle beschikbare middelen (inclusief het  

 

aanspreken van onze provinciale en landelijke netwerken) tegen dergelijke 
planen. 

 

 

 
Het grootste deel van de gemeentebegroting komt van de Rijksoverheid en is 
een bijdrage uit het gemeentefonds. Slechts een beperkt (autonoom) 
aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er 
sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van Oost Gelre. 
Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn:  

a. Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale 
lasten. Het CDA streeft ernaar de lastenstijging te beperken tot maximaal 
het inflatieniveau. Slechts in uitzonderingsgevallen kan er een extra 
beroep gedaan worden op haar inwoners, maar dient dit helder te 
worden uitgelegd en gecommuniceerd. 

b. Het CDA wil dat er duurzaam wordt omgegaan met onze financiële 
middelen, altijd! 

c. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormen geen 
doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We zorgen dus 
ook voor voldoende weerstandsvermogen zodat financiering van 
(vervangings)investeringen in de toekomst gewaarborgd is. 

d. Transparantie. Er is niets geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om 
die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag en in de 
Elna/Groenlose Gids een korte weergave van de inkomsten en uitgaven 
van vorige jaar.  

 

 

FINANCIËN 1.10.
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Oost Gelre is een grensgemeente. Een belangrijk deel van ons lokale inkomen 
wordt verdiend in Duitsland en/of doordat onze Duitse buren bij ons 
investeren en kopen. Grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse 
buren is dan ook vanzelfsprekend en problemen die de samenwerking 
hinderen, maar ook nieuwe ontwikkelingen en kansen, behoren op de 
agenda van de (grens)gemeente Oost Gelre. 

a. Grensoverschrijdende kansen en problemen vragen om 
grensoverschrijdende oplossingen en aanpak. 

b. Grensoverschrijdende samenwerking komt het best tot ontwikkeling 
door initiatieven van burgers en hun organisaties en met ondersteuning 
van nationale- en Europese programma’s, zoals Interreg en Erasmus+. 
Belangrijk is ook dat teruggekoppeld wordt naar onze inwoners over wat 
daar besproken en beslist wordt.  

c. In onze grensregio moet meer geïnvesteerd worden in elkaars sterke 
punten (naast arbeidsmarkt en onderwijs ook in bedrijvigheid, innovatie 
en gezondheidszorg), bijvoorbeeld door experimenteergebieden te 
bevorderen en EU-instrumenten zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

d. De Euregio, het grensoverschrijdend samenwerkingsverband, speelt een 
belangrijke rol. Enerzijds als belangenbehartiger van grensbewoners, 
maar ook als initiator van nieuwe perspectieven voor de grensregio en 
dus ook Oost Gelre. In feite is de Euregio daarmee intermediair tussen de 
verschillende overheidslagen in grensoverschrijdende aangelegenheden. 
De positie van de Euregio moet daarom worden versterkt. 

e. Stimulering van de Duitse taal. Steeds minder Achterhoekers beheersen 
de Duitse taal. Dit is zorgelijk omdat daarmee kansen worden gemist op 
economisch en cultureel gebied. Het CDA wil met onderwijsinstellingen 
onderzoeken hoe beheersing van de Duitse taal onder inwoners van Oost 
Gelre gestimuleerd kan worden.  

f. Kennis van Europa. Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende 
Europese kennis aanwezig is bij gemeenten. Een ambtenaar die de weg 
weet in Europese regels en subsidies is nuttig. De gemeente maakt 
gebruik van de mogelijkheden voor Europese steun bij regionale 
subsidies, innovatiesubsidies en ondersteuning van het midden- en  

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMERWERKING & 
EUREGIO 
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kleinbedrijf. Het stimuleren van de export is onderdeel van het 
economisch beleid van Oost Gelre. 

 

 

 

 
Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een 
economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. De gemeente trekt met 
lokale ondernemers gezamenlijk op bij de uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap 
kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door 
continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) en sociaal ondernemerschap stimuleren 
we.  

De verduurzamingsopgave is voor de gemeente Oost Gelre een uitdaging op 
zowel fysiek als sociaal vlak. Het CDA Oost Gelre wil de 
verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar voor de inwoners 
uitvoeren. Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in schone 
energie en vermindering van de CO2-uitstoot dragen we bij aan de doelen 
van Parijs en Glasgow. Daarbij staan wij voor een eerlijke balans tussen de 
lokale lusten en lasten van het klimaatbeleid. We betrekken inwoners vooraf 
bij grote besluiten en bieden ruime regelingen voor investeringen in isolatie 
en energiebesparing aan. We spreken woningbouwcorporaties nog 
nadrukkelijker aan op hun verantwoordelijk om ook hun woningen te 
verduurzamen. 

 

 

 

 
Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente met het midden- en 
kleinbedrijf (MKB) afspraken maakt op basis van wederkerigheid (geven en 
nemen). Zo willen we dat met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere 
organisaties meer en betere afspraken gemaakt worden op het gebied van 
duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen van toekomstig 
personeel, aanstellen van mensen met een beperking, een minimaal aantal  
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stage- en leerplekken en investeringen in innovatie. Hiermee kan ook de 
toenemende krapte op de arbeidsmarkt worden gemitigeerd. 

Lokale bedrijvigheid, werk en werkgelegenheid zijn de basis en essentiële 
voorwaarden voor ons welzijn, onze gemeenschapszin en het 
verenigingsleven.  

Concreet betekent dit: 

a. Nieuwe bedrijven. Ieder signaal dat vanuit het bedrijfsleven komt, moet 
opgepakt worden door de gemeente! Ieder nieuw bedrijf dat serieuze 
plannen heeft, komt aan tafel bij de burgemeester en de 
bedrijvencontactfunctionaris. Acquisitie van nieuwe bedrijven wordt 
actief ter hand genomen. 

b. Nieuwkomers. Alle nieuwkomers (nieuwe bedrijven en inwoners) krijgen 
een warm welkom. 

c. Meest ondernemingsvriendelijke gemeente in de Achterhoek. We bieden 
maximaal ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid; waar nodig en 
mogelijk moet deregulering worden overwogen om belemmeringen 
weg te nemen. We hebben de ambitie om de meest 
ondernemingsvriendelijke gemeente in de Achterhoek te worden. 

d. Eén aanspreekpunt. We hebben één aanspreekpunt voor ondernemers 
die verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen, 
subsidies etc. Een ondernemer hoeft dus niet meer te ‘zoeken’ naar de 
juiste ambtenaar bij het juiste loket. 

e. Betrouwbare partner. Onze gemeente moet een betrouwbare 
zakenpartner zijn en sneller (ruim binnen de overeengekomen 
betalingstermijn) betalen, om bij te dragen aan de liquiditeit van 
ondernemers.  

f. Kansen benutten. Met de nieuwe omgevingswet kunnen we ons nog 
nadrukkelijker richten op optimale economische kansen voor Oost Gelre. 
Belemmeringen die worden ervaren bij flexibel ondernemerschap 
moeten worden weggenomen en experimenten moeten worden 
toegestaan. We passen het ja-mits principe toe. 

g. Relatie met bedrijfsleven. Het onderhouden van een goede relatie met 
het bedrijfsleven is een voorwaarde voor het begeleiden van mensen van 
bijstand en werkloosheid naar werk. Het Werkgevers Servicepunt 
Achterhoek (WSP) is de aanjager van deze contacten. 
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h. Loonkostensubsidies. Het bieden van een aanvulling op de loonkosten en 
het ‘ontzorgen’ van werkgevers zijn middelen om werknemers met een 
beperking aan de slag te krijgen bij werkgevers. Maatwerk om een goede 
match te maken tussen werkgever en werknemer is het uitgangspunt. 
We zetten alle middelen in om mensen aan passend werk te helpen door 
onder andere job-coaching, proefplaatsing en werkervaringsplekken aan 
te bieden. 

i. De Laarberg. We profileren de Laarberg nog meer als de hot 
spot/broedplaats voor Green & Smart Industry. De onlangs gestarte 
Innovatie hub op de Laarberg moet uitgroeien tot een volwaardige Green 
& Smart Industry Campus. Met bijbehorende bedrijven met 
medewerkers op zowel mbo/hbo/wo-niveau. We zijn als gemeente bereid 
om dit te faciliteren/stimuleren en de Laarberg verder te ontwikkelen, 
onder andere door verdere uitbreiding en een betere ontsluiting aan de 
Noordzijde. 

j. Bedrijventerreinen. Ook de andere bedrijventerreinen in onze gemeente 
dienen verder te worden ontwikkeld, waarbij we allereerst willen inzetten 
op het herstructureren/revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. Er 
moeten voldoende bedrijfsterreinen beschikbaar zijn, momenteel zijn er 
onvoldoende voorhanden. 

k. Het (beter) gebruik van bestaande terreinen gaat voor op het 
ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Voor Lichtenvoorde gaat een 
onderzoek plaatsvinden hoe we het beste nieuwe bedrijvigheid kunnen 
faciliteren.  

l. Regionale afstemming van bedrijventerreinen. Een goede afstemming 
tussen gemeenten over de omvang en de kwaliteit van 
bedrijventerreinen is uiterst belangrijk. Voor lokaal gewortelde bedrijven 
moet ruimte zijn voor groei, zodat de vitaliteit van buurten, wijken en 
kleine kernen behouden blijft. Dus ook incidenteel uitbreiding van 
bestaande bedrijventerreintjes in de kleine kernen willen we niet in de 
weg staan. Leegkomend agrarisch vastgoed kan ruimte bieden voor 
(startende) ondernemers. Dit voorkomt dat dat soort gebouwen ten prooi 
vallen aan ondermijnende activiteiten waar wij helaas al voorbeelden van 
kennen in onze gemeente. 
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m. Energie neutrale bedrijventerreinen. We stimuleren samenwerkingen op 
bedrijventerreinen om energieneutraal te worden. We willen dat de 
gemeente blijft meefinancieren in onderzoeken zoals energiescans en 
haalbaarheidsstudies. Dat doen we bijvoorbeeld via Achterhoek 
Onderneemt Duurzaam. 

n. Winkelleegstand (kernwinkelgebieden). We willen dat de gemeente de 
regie pakt op thema’s als leegstand, aantrekkelijke groene en schone 
openbare ruimte en veiligheid. We willen dat leegstaande winkels, 
bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden gebruikt om startende en 
kleine ondernemers te huisvesten Dit dient samen met lokale 
vastgoedeigenaren te worden gerealiseerd. Winkels die niet in het 
centrumwinkelgebied liggen mogen omgevormd worden naar 
woningen. We faciliteren winkels die willen verhuizen naar het 
kernwinkelgebied van Lichtenvoorde en Groenlo. Oplossingen worden in 
samenspraak met lokale ondernemers bedacht en gerealiseerd. Terug 
bestemmen van woning naar winkel binnen het centrumwinkelgebied 
moet ook mogelijk zijn. 

o. Opleidingen/Re-integratie trajecten. De gemeente stemt de opleidings- 
en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden af met de 
ondernemersverenigingen ten aanzien van de behoefte aan lokaal 
(winkel)personeel. 

p. Innovatiefonds. Het ooit door het CDA geïnitieerde innovatiefonds is in 
2020 opgeheven. Een deel van het ter beschikking gestelde krediet te 
weten; € 400.000,- is gestort in een fonds voor versterking van de lokale 
economie. Deze willen we weer actief gaan inzetten ten behoeve van de 
lokale economie. 

q. Social Return. Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kan opgenomen worden in het aanbestedingsprotocol. 
Ondernemers wordt gevraagd van de in te zetten arbeid gebruik te 
maken van personen in de bijstand of zij die werken bij de sociale 
werkvoorziening. 

r. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Betrek het 
bedrijfsleven bij sociale uitdagingen. Sponsoring van projecten ligt voor 
de hand. Maar ook voorlichting op scholen (oriëntatie op een 
vervolgopleiding), hulp bij voorkomen van schulden (door financiële 
dienstverleners) of het re-integreren van jonggehandicapten, 
herintreders, en/of langdurig werklozen zijn goede voorbeelden. De 
gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. Bijvoorbeeld bij de eisen  
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binnen het aanbestedingsbeleid voor het in dienst nemen van 
arbeidsgehandicapten. 

s. Circulaire economie. Het CDA wil dat de lokale overheid helpt door 
bewustwording en verbinding te zoeken tussen bedrijven, organisaties en 
lokale initiatieven die zich richten op circulaire economie. De ruil- en 
deeleconomie groeit, cofinanciering en crowdfunding nemen toe. De 
lokale overheid steunt deze initiatieven. 

t. Korte ketens. We willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je 
van dichtbij haalt is verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het 
milieu. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties van boeren, winkeliers 
en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo 
bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie. 

 
 
 

Werk is bij uitstek het middel om verantwoordelijkheid te dragen voor het 
eigen leven en het gezin en om deel te nemen aan de samenleving. Werken 
moet daarom lonen, zowel financieel als in perspectief. Nu is het nog vaak zo 
dat bij het accepteren van een betaalde baan vaak allerlei toeslagen en 
andere subsidies wegvallen zodat er netto niet zoveel bij komt of er zelfs 
moet worden ingeleverd. Dit wordt ook wel ‘armoedeval’ genoemd en is 
onacceptabel. Belangrijke concrete maatregelen hierbij zijn: 

a. Voorkomen armoedeval. Inzet van het Sociaal Team Oost Gelre om dit te 
ondervangen is hierbij cruciaal.  

b. Werken moet lonen. Betaald werk voor diegenen die dat kunnen: zacht 
voor hen die niet kunnen, hard voor hen die niet willen! Werk is belangrijk 
voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. Zelfwerkzaamheid, 
eigen initiatief en het voorkomen van afhankelijkheid staan daarbij 
voorop. We spreken mensen daarbij nadrukkelijk aan op hun persoonlijke 
verantwoordelijkheden; rechten en plichten gaan hand in hand. Ook voor 
mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. 
Voor ons is de tegenprestatie dan een middel om mensen te activeren 
die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij 
actiever worden is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de 
samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een eerste stap zijn 
in de richting van een betaalde baan. Ons uitgangspunt is dan ook; je 
bent aan het werk, je bent bezig je te kwalificeren voor werk (door 
scholing etc.) of je levert een andere bijdrage. Een uitkeringsregeling is  

WERKGELEGENHEID 2.2.
.11. 
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c. uitsluitend bedoeld voor mensen, die (al dan niet tijdelijk) geen toegang 
hebben tot betaald werk. Om die regeling ook in stand en betaalbaar te 
kunnen houden, wordt van mensen gevraagd om zo snel mogelijk (weer) 
in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

d. Participatiewet. Met de Participatiewet zijn gemeenten meer 
verantwoordelijk gemaakt voor het toe  leiden naar werk. De wetgeving 
kent evenwel nog een aantal belemmeringen die een integrale en 
flexibele aanpak mogelijk maken, onder andere bij het geven van 
bonussen bij werk met inzet van uitkeringen. De door het CDA 
geïnitieerde werkaanvaardingspremie werkt goed, maar we zoeken naar 
extra mogelijkheden om werken extra te stimuleren. We accepteren niet 
dat (jonge) mensen zonder werk/vrijwilligerswerk of dagbesteding thuis 
komen te zitten. Voor de aanpak van jeugdwerkloosheid én het behoud 
van jongeren voor Oost Gelre: extra inspanningen zijn nodig om de 
werkloze jongeren en ook jongeren met een arbeidsbeperking onder de 
aandacht te brengen van lokale bedrijven. Geen jongeren op de bank. 

e. Gemeentelijke premie. We willen onderzoeken of vanuit de gemeente 
een bijdrage geleverd kan worden aan hen voor wie werken financieel 
niet direct loont (parttimejob), bijvoorbeeld in de vorm van een premie. 
Uiteindelijk moet dit wel leiden tot een volwaardige baan, dus zo’n 
regeling zal qua duur altijd beperkt zijn. Inkomensvrijlating moet leiden 
tot uitstroom uit de uitkeringssituatie. 

f. Tegenprestatie. Van werkzoekenden met een uitkering (en die niet in een 
re-integratietraject zitten) verwachten wij een tegenprestatie, 
bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk (eventueel in combinatie 
met de WMO), maar dat mag regulier/betaald werk niet verdringen. 
Soms moeten daarvoor eerst persoonlijke problemen of sociale 
omstandigheden (schulden, huiselijke omstandigheden, psychosociale 
problemen, fysieke conditie) worden aangepakt en is het werken aan 
deze problemen een eerste stap als onderdeel van de tegenprestatie. 

g. Stimulerende maatregelen. We willen dat door de gemeente bedrijven 
worden gestimuleerd tot het in dienst nemen van mensen met een 
arbeidsbeperking en het als gemeente geven van het goede voorbeeld. 

h. Vrijwilligerswerk. Verbeter de bemiddeling voor bijstandsgerechtigden 
vanuit de gemeente voor vrijwilligerswerk door middel van een 
vrijwilligerssteunpunt (ook door het nog meer promoten van 
www.sameninoostgelre.nl ). 
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i. Oudere werklozen. Het is niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere 
werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze 
mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld 
als vrijwilliger of mantelzorger. Die inzet verdient waardering van de 
samenleving en daarom is een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor 
werkzoekenden boven de 65 jaar te overwegen die structureel en 
gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of 
mantelzorg bieden. 

j. Fraudebestrijding. Korte metten met fraude. Uitkeringsfraude is diefstal 
van de gemeenschap en onverteerbaar voor mensen die zich wel aan de 
regels houden en zij die met de premies de uitkeringen bij elkaar sparen. 
Er moet voldoende capaciteit zijn voor het opsporen en vervolgen van 
profiteurs en fraudeurs. 

 

 

 
Het belang van de agrarische sector en haar bijdrage aan de economie in 
onze gemeente is groot. Ongeveer 2.000 arbeidsplaatsen (zo’n kwart van de 
beroepsbevolking) zijn direct en (vooral) indirect gelieerd aan de agrarische 
sector. Een sector die goed is voor een omzet van bijna 1 miljard Euro op 
jaarbasis binnen onze gemeente.  Elke discussie over de toekomst van de 
landbouw in relatie tot bijvoorbeeld de stikstof- en verdere 
milieuproblematiek, de energietransitie en natuurontwikkeling in Oost Gelre 
moet tegen deze achtergrond worden gevoerd. Agrariërs krijgen het steeds 
moeilijker als gevolg van slechte marktomstandigheden (lage voedselprijzen) 
en verdergaande regelgeving. Tegenstrijdige belangen tussen agrarische 
bedrijven en natuurontwikkeling manifesteren zich. 

Agrariërs zijn al jaren de beheerders van het buitengebied, zij zijn de 
‘stoffeerders’ van onze natuur. Voldoende gezinsinkomen en 
investeringsvolume zijn belangrijke randvoorwaarden om die rol goed te 
kunnen blijven vervullen en daarmee een agrarische sector in stand te 
houden die in balans is met de omliggende natuur en goed geïntegreerd is in 
het buitengebied. De transitie van de “oude” naar de “nieuwe” landbouw is 
volop gaande en de inspanningen nemen alleen maar verder toe. Afnemers 
van landbouwproducten treden hier sturend op, hierbij is te denken aan 
Weidemelk of Beter Leven Vlees.  De tijd en de wens van de betalende 
consument zijn hierin erg bepalend, naarmate de vergoeding stijgt zal de  

 

LANDBOUW 2.3.
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bereidheid vanuit de agrarische sector om hieraan deel te nemen verder 
toenemen. Kernpunten voor het CDA hierbij zijn: 

a. Duidelijke regels. Omwille van de natuur heeft de agrariër reeds te maken 
met een wettelijk kader en richtlijnen. Zorg daarbij voor duidelijke regels 
voor de landbouw, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. 

b. Differentiatie in bestemmingsplannen. Afhankelijk van de structuur en de 
dynamiek van de directe omgeving moet differentiatie in 
bestemmingsplannen binnen de gemeente mogelijk zijn. Nieuwe 
ontwikkelingen in het buitengebied mogen bestaande activiteiten niet in 
de weg staan. Het CDA wil agrariërs perspectief bieden, juist op lange 
termijn; Het CDA gaat voor voorspelbaar en consistent  beleid. 

c. Maatwerk bij bedrijfsbeëindiging. We zien dat steeds meer agrariërs om 
verschillende redenen stoppen. Om verpauperde gebouwen waar 
ondermijnende activiteiten kunnen plaatsvinden te voorkomen is 
maatwerk noodzakelijk. We willen niet inzetten op standaardregelingen, 
maar op maatwerk per situatie. Elke situatie vraagt om een eigen 
oplossing. 

d. Visie buitengebied. Het CDA Oost Gelre heeft een eigen ruimtelijke visie 
buitengebied ontwikkeld. We willen een vitale agrarische sector 
stimuleren, die zorgt voor werkgelegenheid en het landschap. Onze visie 
buitengebied heeft aandacht voor alternatieve verdienmodellen, 
bijvoorbeeld op het gebied van  

 

energieopwekking en natuurontwikkeling met kansen voor een 
toekomstbestendige landbouw. Deze willen we de komende periode 
samen met onze partners in de provincie en het Rijk uitwerken. De 
landelijke visie "Perspectief voor boeren" van het CDA (Derk Boswijk) 
geeft hier richting aan. In deze notitie schetst het CDA haar 
toekomstperspectief op de agrarische sector. Boeren moet duidelijkheid 
en hulp worden geboden. Het CDA ziet drie hoopvolle bewegingen die 
we de komende jaren willen versterken: 

i. Van regelzucht naar ademruimte; 

ii. Van marktwaarde naar maatschappelijke waarde; 

iii. Van bodemuitputting naar bodemgezondheid. 
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e. Eigen verantwoordelijkheid. We willen werken aan maatwerk gericht op 
de eigen verantwoordelijkheid van agrariërs. Extra inspanning in 
ruimtelijke kwaliteit of energietransitie waarderen wij en waar nodig 
geven wij de ruimte hiervoor.  

f. Natuurbeheer. Agrariërs kunnen worden gestimuleerd om (tegen 
vergoeding) ook zorg te dragen voor natuurbeheer. Wij zien de agrariër 
als beheerder van ons typerende coulisselandschap. 

g. Kennis en expertise. Verandering begint met kennis van de materie. Waar 
nodig ondersteunen wij educatieve projecten op het gebied 
landbouwontwikkeling binnen onze gemeente. 

h. Droogte. Droogte wordt een grote uitdaging in de toekomst. Een ding is 
daarbij zeker; dit kunnen we als gemeente alleen niet oplossen. Er valt 
jaarlijks genoeg regen, maar niet de juiste hoeveelheid op het juiste 
moment. We moeten dus op zoek naar slimme en betaalbare 
maatregelen, om ook in de Achterhoek vruchtbare landbouwgrond te 
houden. We gaan dit nadrukkelijk adresseren bij al onze partners, om ons 
mooie buitengebied (ook economisch) in de toekomst leefbaar te 
houden. Biodiversiteit hoort hier uiteraard bij. 
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Het CDA omarmt en ondersteunt de recent vastgestelde agenda voor 
recreatie- en toerisme 2021-2025. We erkennen het belang van de T&R-sector, 
voor zowel de leefbaarheid als voor de economie. Om het maatschappelijke 
en economische belang en verdienvermogen van Oost Gelre te stimuleren, is 
het aantrekken van toeristen en recreanten belangrijk. Bezoekers weten ons 
goed te vinden, maar dit kan nog verder versterkt worden. Een extra must 
see, zoals ‘Bommelwereld’ is daarin belangrijk.  

Een goede gebiedspromotie en een sterk toeristisch profiel is daarin 
essentieel. Een sterk profiel verbindt het aanbod, geeft houvast in de 
promotie (ook door bijvoorbeeld Achterhoek Toerisme) en houvast bij de 
aanbodontwikkeling. De (toekomstige) gast krijgt een eenduidig, 
aantrekkelijk en relevant argument om Oost Gelre te bezoeken. Het laat ons 
nadenken over de aansluiting bij doelgroepen; ook de Duitse doelgroepen. 

Concreet betekent dit: 

a. Het CDA blijft recreatie en toerisme faciliteren en ondersteunen met het 
opwaarderen en uitbreiden van wandel en fietsroutes en 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. 

b. Verenigingen en evenementen. Veel verenigingen kunnen financieel het 
hoofd boven water houden door zelf een evenement te organiseren of 
door te helpen bij een (groot) evenement zoals de Zwarte Cross. Voor 
verenigingen is dit erg belangrijk en de gemeente stemt haar beleid 
hierop dan ook op af. 

c. Optochten. In de gemeente Oost Gelre zijn talloze optochten waarin 
carnavals- en praalwagens de optocht verfraaien. Het feest van carnaval, 
kermis, corso e.d. als cultuurevenement verbindt mensen uit de hele 
samenleving en is ons dierbaar. Doordat steeds meer ondernemers met 
een agrarisch bedrijf schuren afbreken, waarin vaak praalwagens worden 
gebouwd, zoeken we lokaal met wagenbouwers naar oplossingen voor 
stalling en opbouw. Voor Lichtenvoorde zien wij de mogelijkheid om 
meerdere corsogroepen nabij de RWZI Boschlaan onderdak te bieden. 

 

 

TOERISME & RECREATIE (T&R) 2.4.
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De energietransitie is geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel. Met 
het bieden van lokale participatiemogelijkheden wil het CDA ruimte bieden 
aan inwoners en bedrijven om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. 
Deze (wellicht sub-optimale) route is van belang voor het draagvlak voor het 
energie- en duurzaamheidsbeleid.  

In veel situaties geldt dat energieopwekking de (globale) samenleving als 
geheel ten goede komt, maar lokaal voor overlast zorgt. Wij willen een eerlijke 
verdeling van lusten en lasten in de lokale gemeenschap. Concreet betekent 
dit: 

a. Eerlijke verdeling. Het CDA gaat voor een eerlijke verdeling van 
grootschalige opwekking over het gehele grondgebied van de regio 
Achterhoek. Daarbij blijft ons standpunt dat niet meer dan 0,6% van de 
landbouwgrond in Oost Gelre gebruikt mag worden ten behoeve van de 
aanleg van zonneparken. De verwachting is, dat we deze 0,6% niet eens 
nodig hebben als maximaal wordt ingezet op ‘zon op dak’.  

b. Inwonersparticipatie. We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij 
grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en 
gebruik te maken van de lokale expertise. 

c. Lokale coöperaties en bedrijven. Onze lokale energiecoöperaties en lokale 
bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners 
als eerste financieel kunnen deelnemen en we eisen bij nieuwe 
grootschalige initiatieven minimaal 50% lokaal eigendom en 
zeggenschap. Omdat alle lokale energiecoöperaties bestaan uit vrijwillige 
bestuursleden worden zij ondersteund door het ambtelijk apparaat. 

d. Zonneladder. Het opwekken van energie door middel van zon en wind 
heeft grote invloed op ons landschap. We willen dat de “Zonneladder” 
zoveel als mogelijk wordt toegepast. Zoveel mogelijk zon op het dak. 
Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. 
We zijn ons bewust van de netcongestie problematiek van Alliander en 
Tennet waardoor teruglevering aan het net op dit moment 
problematisch is. We ondersteunen daarom actief alternatieven voor 
opslag en andere alternatieve duurzame initiatieven. 

 

 

ENERGIETRANSITIE 2.5. 
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e. Windenergie. Het CDA is voor het inzetten van zoveel mogelijk soorten 
duurzame energie, windenergie hoort daar ook bij. Dit om de 
doelstellingen op het gebied van de inzet van duurzame energie te 
bereiken. Het CDA wil echter zorgvuldig omgaan met de invloed die 
windmolens kunnen veroorzaken op het welzijn en het woongenot van 
burgers, derhalve dient overlast van windmolens zoveel mogelijk beperkt 
worden. Wij houden rekening met nieuwe afstandsnormen die het rijk 
gaat voorstellen. De verwachting is dat maar een beperkt aantal 
gebieden kunnen voldoen aan deze normen. Derhalve dient kritisch te 
worden gekeken waar eventuele windmolens zouden kunnen komen, in 
afstemming met de andere acht Achterhoekse gemeenten. In dat kader 
past wellicht concentratie van windmolens in een bepaald gebied. 
Gestreefd wordt naar een minimaal aantal grote(re) windmolens met een 
hoog rendement om te voorkomen dat inwoners op (te) veel plaatsen 
worden geconfronteerd met meerdere kleinere windmolens die dan op 
veel plekken tot overlast kunnen leiden. Beter is het om in samenspraak 
met buurgemeenten te komen tot een beperkt aantal 'vlekken' (wellicht 
gesitueerd op/nabij gemeentegrenzen) waar dan meerdere grotere 
windmolens worden gecentraliseerd. Het CDA hecht er verder waarde 
aan dat degene die overlast ondervindt mee moet kunnen profiteren of 
ruimhartig wordt gecompenseerd. 

f. Meervoudige duurzaamheid op schaarse grond. We kiezen voor 
meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als 
mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan o.a. aan 
retentiegebieden, stroken langs wegen als de N18, het overkappen van 
parkeerterreinen met zonnepanelen, cable-pooling door het opwekken 
van wind en zonne-energie op dezelfde percelen en asbestdaken 
vervangen door een dak met zonnepanelen. 

g. Duurzaamheidsdoelstellingen. We herzien het Verdrag van Groenlo en 
stemmen onze duurzaamheidsdoelstellingen af met de andere 
Achterhoekse gemeenten. In het duurzaamheidsbeleid kiezen wij voor 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. 

 

h. Aardgasloos. In 2050 moeten alle woningen van het gas af. Dit is ook voor 
Oost Gelre een hele opgave. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wil 
het CDA dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt voor onze 
inwoners.  
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i. Transitievisie warmte (TVW). We gaan inwoners vroegtijdig betrekken in 
de planvorming bij de transitievisie warmte. We willen dat de gemeente 
in het verduurzamen van wijken, gebruik maakt van de 
uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen voor behoud en aanleg van 
gasnetten in de gemeente. Niet om gas te behouden voor de toekomst 
maar wel om de kans te geven aan nieuwe innovaties (zoals waterstof) 
die de gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken. 

j. Duurzame projecten. Het uitgangspunt is dat aanleg van gasnetten 
wordt gezien als laatste optie gezien de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving richting 2050. Het CDA wil proeftuinen starten om 
ondernemers, woningcorporaties en initiatieven uit de samenleving te 
laten experimenteren met duurzame projecten zoals energiepositief 
bouwen en energie-, en warmte opwekprojecten. 
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De gemeente heeft veel taken (gekregen) op het vlak van de zorg, op het 
gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de jeugdzorg 
en op het gebied van werk en inkomen. Onze gemeente heeft dit goed en 
kundig opgepakt, door goed samen te werken met lokale partners en 
omringende gemeenten. Dit moet worden voortgezet en kan verder worden 
ontwikkeld. Zorg dichter bij de mens (met inzet op kwaliteit, minder 
wachtlijsten, overzichtelijk aanbod, keuzemogelijkheid en sturen op resultaat) 
moet hierbij leidend zijn. Wij willen verder af van veel te ingewikkelde 
aanbestedingen en indicatiestelling met verkeerde financiële prikkels en 
productietargets die tot onnodige handelingen en bureaucratie leiden. Door 
beter toezicht op (minder) zorgpartijen, goede contracten en structurele 
samenwerking tussen partijen dient zorgfraude actief te worden bestreden.  

 

 

 
Preventie is voor het CDA essentieel. Binnen de ouderenzorg, maar zeer zeker 
ook binnen jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, geldt ‘Voorkomen is 
beter dan genezen’. De gemeente stimuleert en ondersteunt dit. Door 
preventie kan het beroep op dure (vangnet)voorzieningen worden beperkt en 
blijven de juiste voorzieningen beschikbaar voor hen die het écht nodig 
hebben. Goed voorbeeld is de POH-jeugd en de ouderenadviseurs. Hoewel 
onze gemeente het op dit punt al goed doet, is blijvende aandacht en 
stimulering van initiatieven wenselijk. Inzetten op vitaliteit en beweging als 
ook op ontmoeten zijn hierbij belangrijk. Tevens draagt dit bij aan verlaging 
van het beroep op maatwerkvoorzieningen of de mate waarin dit nodig is. 
 
Echter hoort hier volgens ons ook bij dat wanneer maatwerk wel nodig is dit 
sneller beschikbaar moet zijn. Hiermee kan voorkomen worden dat op 
termijn (nog) meer maatwerk zorg nodig is en of dat dit lang(er) nodig is. We 
willen kijken naar mogelijkheden om maatwerk ook snel toegankelijk te 
maken, zonder lange procedures en bureaucratie. 

  

WELZIJN, ZORG, CULTUUR & SPORT 
WERKGELEGENHEID &  
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VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 3.1. 
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Inzet van mantelzorgers is cruciaal en de komende jaren zal een blijvend 
beroep op hen worden gedaan. Zonder de inzet van mantelzorgers is het niet 
mogelijk de kwaliteit van zorg te blijven garanderen. Maar mantelzorgers 
hebben het vaak zwaar. Daarom blijven we mantelzorgers actief 
ondersteunen met o.a. het mantelzorgcompliment, 
mantelzorgondersteuning en respijtzorg. We vergroten de mogelijkheden 
om in balans te blijven door respijtzorg (zoals logeeropvang  en dagopvang) 
makkelijker in te kunnen zetten en de aanvraag daartoe eenvoudiger te 
maken. Meer aandacht is er nodig voor jongeren die naast hun 
school/opleiding mantelzorg bieden en voor het realiseren van tussenvormen 
van wonen, waardoor de mantelzorger het langer kan volhouden. De 
gemeente geeft particulieren de ruimte bij het bouwen van 
mantelzorgwoningen. 

 

 

 
Mensen worden steeds ouder, het aantal ouderen neemt ook in Oost Gelre in 
rap tempo toe. Hierdoor neemt ook de zorgbehoefte toe, terwijl er een tekort 
aan zorgmedewerkers dreigt waarmee de huidige organisatie van zorg op 
termijn niet houdbaar is. We willen als gemeente een seniorvriendelijke 
gemeente zijn, waar ouderen veilig en plezierig kunnen wonen en leven, met 
zorg en ondersteuning die nodig is. Concreet betekent dit: 

a. Informatievoorziening. Onze senioren weten ons en de met ons 
samenwerkende organisaties prima te vinden; in diverse onderzoeken en 
zowel regionaal als landelijk scoort onze gemeente erg goed. Toch 
moeten we blijven zorgen voor duidelijke informatie over de beschikbare 
voorzieningen (WMO-voorzieningen, bijzondere bijstand, ICT/domotica, 
etc.) waarmee senioren ook daadwerkelijk worden bereikt en zorgen dat 
ouderen de vrijwilligers- en welzijnsorganisaties weten te vinden en 
andersom. 

b. Snel in contact. Of het nou via de praktijkondersteuner van de huisarts is, 
of via een ouderenadviseur: mensen worden niet van het kastje naar de 
muur gestuurd, maar direct in contact gebracht met de juiste instanties 
en personen. Tevens is er onafhankelijke cliëntondersteuning mogelijk. 

 

MANTELZORG  3.2. 

OUDERENZORG  3.3. 
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c. Toegankelijke zorg, dichtbij. Om te realiseren dat zorg betaalbaar is en 
blijft is het belangrijk ook te blijven zoeken naar alternatieven en 
innovaties te stimuleren. De gemeente faciliteert samenwerking tussen 
partijen, stimuleert innovatie en ondersteunt initiatieven, ook als dat 
betekent dat dit een andere manier van financieren of verantwoorden 
vraagt. Vele regels zijn er die dit bemoeilijken en het is de kunst te kijken 
naar wat wel kan, waarbij de gemeente werkt vanuit vertrouwen. 
Voorbeelden zijn de omzetting van individuele financiering naar collectief 
gefinancierde voorzieningen en geclusterde zorg in huurcomplexen en 
anderen vormen van gezamenlijk wonen voor ouderen. 

d. Levensloopbestendig wonen in een seniorvriendelijke wijk. De gemeente 
wil dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door te 
zorgen voor voldoende veilige (sociaal en fysiek) levensloopbestendige 
woningen en het ‘opplussen’ van bestaande woningen, ook in gewone 
woonwijken. Onze gemeente doet het op dit punt al erg goed en gaat op 
de ingeslagen weg door. Ouderen wonen het liefst in gewone 
woonwijken, maar het is belangrijk deze wel veilig en seniorvriendelijk te 
maken met aandacht voor fysieke en sociale toegankelijkheid tot 
voorzieningen alsmede aandacht voor de nabijheid van voorzieningen in 
de buurt van seniorenwoningen. 

e. Woon-zorgvisie. Wonen en zorg hebben een sterke relatie met elkaar en 
het kan nuttig zijn om een gecombineerde woon-zorgvisie vast te stellen. 
Dit geeft zowel de gemeente als ook zorgaanbieders en corporaties 
handvatten en richting voor de toekomst en kan bijdragen aan het 
antwoord op de opgave van de groeiende zorgbehoefte waar we voor 
staan. 

f. Tussenvormen. Onderzocht dient te worden of meer tussenvormen van 
wonen mogelijk zijn als alternatief voor de verzorgingshuizen (woon-zorg-
voorzieningen) voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, 
maar (nog) geen indicatie hebben voor het verpleeghuis. Ruimte dient 
daarbij te worden gegeven aan burgerinitiatieven voor alternatieve 
woonvormen zoals Collectief Particulier Ondernemerschap.  

g. Eenzaamheid. Veel mensen ervaren eenzaamheid en het is belangrijk 
nog meer aandacht voor het tijdig signaleren te hebben en in te zetten 
op het voorkomen en bestrijden van  

 

h. eenzaamheid. Eenzaamheid dient nog beter bespreekbaar te worden 
gemaakt en breed te worden gecommuniceerd. Faciliteiten in een  
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vertrouwde omgeving ter bestrijding van eenzaamheid zoals een 
ouderensoos, zonnebloem, gemeente zelf, kbo instellingen, vrijwilligers, 
verenigingen., etc. dienen op kern en wijkniveau te worden gefaciliteerd. 

 

 

 
Veel jeugd krijgt te maken met echtscheiding, armoede of problemen in het 
gezin. Problemen die ontstaan blijven vaak veel te lang ‘onder de radar’ en er 
wordt te vaak nog niet naar het totale ‘systeem’ gekeken. Problemen kunnen 
veel eerder en gemakkelijker gemeld worden bij bijvoorbeeld het 
Ondersteuningsteam (OT) Jeugd en Gezin. Het OT – waarin de gemeenten 
Oost Gelre, Winterswijk en Aalten en het basis & voortgezet onderwijs van 
deze drie gemeenten samenwerken – is altijd (zonder kosten en zonder 
drempel) bereikbaar voor (eerste) hulp, ondersteuning en advies. De mensen 
van het OT komen bij gezinnen thuis en ook op school. Het OT heeft de 
afgelopen jaren bewezen professioneel en laagdrempelig te werken, in 
samenwerking met onder meer het onderwijs. Hier gaan we mee door. 
Daarnaast willen we meer inzetten op preventie en welzijn, onder meer door 
te investeren in jongerenwerkers. Zij kunnen ook een rol spelen bij het 
tegengaan van drugsgebruik in onze gemeente.  
 
Het drugsgebruik, zeker bij jongeren, dient krachtig bestreden te worden. 
Belangrijk is dat drugs, het gebruik en de gevaren ervan, laagdrempelig 
kunnen worden besproken. Daarbij moeten ouders niet vergeten worden, 
waarbij we willen inzetten op meer voorlichting. 

 

 

 
Het is belangrijk om cultuur en het verenigingsleven te stimuleren, maar 
behouden van cultuur en het verenigingsleven is belangrijker dan het 
behoud van individuele clubs en verenigingen. Synergie en samenwerking 
tussen cultuuruitingen en verenigingen dient dan ook stevig te worden 
bevorderd.  Dit betekent concreet: 

 

 
 

JEUGDZORG  3.4. 

CULTUUR & VERENIGINGEN 3.5. 
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a. Voorkomen is echt beter dan genezen. Vaststaat dat de kosten van 
investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan 
zorgkosten. De opgave voor de gemeente is om, samen met 
maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde 
omgeving voor kinderen en jongeren. 
 

b. Betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen. De kosten voor 
verenigingsgebouwen en sportcomplexen zijn aanzienlijk. Tegelijkertijd is 
een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot belang voor het 
goed functioneren. Wij willen de vrijwilligers meer taken, 
verantwoordelijkheden én beslissingsbevoegdheden geven (en ruimte 
voor innovatie en verduurzaming) om daarmee de kosten voor exploitatie 
te drukken. 
 

c. Muziekverenigingen. Bijna elke kern in de gemeente Oost Gelre bezit een 
muziekvereniging in de vorm van een harmonie, (drum)fanfare of 
drumband. De muziekverenigingen vormen een belangrijke schakel in 
het culturele leven in een kern/dorp. Daarnaast is bewezen dat 
muziekonderwijs een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van 
een kind. Echter, veel muziekverenigingen hebben het moeilijk door een 
teruglopend ledenaantal. Mede op initiatief van het CDA is daarom het 
muziekonderwijs ondergebracht bij de verenigingen zelf en bij de 
Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre (SMOOG). Dit loopt zo goed dat 
SMOOG de algemene muzikale vorming op de basisscholen voor haar 
rekening wil nemen Zij verdient daarbij alle ondersteuning vanuit de 
gemeente.  
 

d. Privatisering. Met het oog op kostenbeheersing dient er ook te worden 
gekeken naar mogelijke privatisering van sociaal culturele centra. 
 

e. Verduurzaming. Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van 
complexen. Dat kan een goede manier zijn om de energiekosten te 
drukken.  
 

f. Zelfwerkzaamheid. Verenigingen dienen te worden gestimuleerd om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor onderhoud van 
verenigingsgebouwen, sportgebouwen- en velden. Dit kan ook deels 
door de zelfwerkzaamheid te belonen. 
 

g. Meerwaarde van sport. Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als 
voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere  
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h. functie: het brengt mensen samen en maakt hen weerbaar. Sport speelt 
ook een belangrijke rol bij het overbrengen van onmisbare waarden en 
vaardigheden in het gewone leven, zoals teambelang en respect voor de 
ander. 

 

 

 
Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de 
gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Het CDA 
vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van 
sportmogelijkheden, weten hoe gezond het is, en waardering hebben voor de 
bijdrage die sport levert aan samenwerking, het welzijn van mensen en de 
leefbaarheid in buurten en dorpen.  

Concreet willen we:  

a. Zwemmen. Wij vinden het belangrijk dat er in elke grote kern 
gezwommen moet kunnen worden. Dit betekent dat we in iedere kern 
een zwembad willen behouden. Zo hebben we recent het raadsvoorstel 
volmondig gesteund voor de verlenging van de exploitatieovereenkomst 
voor 20 jaar en renovatie van Zwembad ’t Meekenesch in Lichtenvoorde. 

b. Combinatiemogelijkheden. De gemeente, onze verenigingen en 
vrijwilligers dienen actief te zoeken naar combinatiemogelijkheden van 
sportclubs (sportnetwerken) en te zoeken naar combinaties tussen sport, 
cultuur, onderwijs en duurzaamheid om daarmee de betaalbaarheid te 
vergroten. De fusie tussen voetbalverenigingen KSH Harreveld en VV 
Mariënveld tot HMC ’17 en de gefuseerde voetbalclubs Grolse Boys en SV 
Grol zijn hierbij een treffend voorbeeld. 

c. Samenwerking. Verenigingen dienen actief te worden gestimuleerd om 
nog meer en intensiever samen te werken. Ook kunnen voorzieningen 
voor meerdere gebruikers worden ingericht, zodat scholen, 
zorginstellingen en verenigingen gebruik kunnen maken van hetzelfde 
gebouw. 

 

SPORT 3.6. 


