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“Samen hart voor lokaal belang”
Beste inwoners,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen met als titel “Samen hart voor lokaal
belang”. Onze leidraad is een verkiezingsprogramma geheel gericht op een goed leef- en werkklimaat
in onze gemeente. Lokaal, dichtbij met hart voor onze gemeente en haar inwoners willen wij ons
hard maken voor uw belang.
GemeenteBelangen is al meer dan 50 jaar actief in de gemeentelijke politiek. Wij zijn een lokale partij
die opkomt voor de belangen van onze inwoners, die haar eigen koers bepaalt zonder richtlijnen van
een landelijke partij. Dat maakt het makkelijk flexibel te reageren en actie te ondernemen. Wij
steken onze energie in “onze gemeente”. Wij zijn als partij actief, kritisch en betrokken. Er is veel
kracht, inzet en betrokkenheid in onze gemeenschap dat willen wij stimuleren, verbinden en
ondersteunen.
Onze gemeente is voor alle generaties een fijne gemeente om in te wonen. Het is een levendige
gemeente met veel activiteit op verschillende maatschappelijke gebieden zoals sport, onderwijs en
cultuur. Onze inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving en bij elkaar. Er zijn goede
voorzieningen in de dorpen en verschillende kernen. Buurthuizen en gemeenschapshuizen zijn voor
ons belangrijk net als sportverenigingen, cultuur en muziekverenigingen vormen ze met de
verschillende belangenverenigingen de basis voor leefbaarheid in kernen en buurtschappen. Het
basis en middelbaar onderwijs is ruim vertegenwoordigd waardoor onze kinderen de eerste jaren in
onze gemeente naar school kunnen. Stageplekken en maatschappelijke stages zijn van belang om
jongeren in onze gemeente te houden en voor invulling van werkplekken binnen onze lokale en de
regionale bedrijven. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de werkgelegenheid. Bestaande en
nieuwe bedrijven krijgen ontwikkelingsruimte om te ondernemen en ook ZZP’ers krijgen waar
mogelijk advies en ondersteuning.
Er zijn ontwikkelingen die nu en in de toekomst een uitdaging zijn om deze mooie gemeente
aantrekkelijk te laten blijven voor alle leeftijdsgroepen. Volgens prognoses zal de
bevolkingssamenstelling de komende jaren behoorlijk wijzigen. Minder jongeren en meer ouderen.
Dit heeft invloed op de leefbaarheid en ontwikkelkansen van onze gemeente. Wij willen met u
werken aan een aantrekkelijke gemeente voor jong en oud. Als inwoner hebt u kennis en ervaring uit
de praktijk. Wij willen uw mening en advies horen (burgerparticipatie) om meer draagkracht te
creëren en zo samen de toekomst van onze gemeente te bepalen.
GemeenteBelangen werkt actief mee aan de leefbaarheid van de kernen Aalten, Bredevoort,
Dinxperlo en de buurtschappen Barlo, Dale, Haart, Heurne, De Heurne, ’t Klooster, Lintelo en IJzerlo.
In de afgelopen vier jaar hebben wij ons binnen de coalitie ingezet voor uw belangen. Een aantal van
de behaalde resultaten zijn:
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▪

Instelling Naoberfonds, budget voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid.

▪

Zondagopenstelling winkels.

▪

Minder regeldruk o.a. door pilot “afschaffen van welstandscommissie”.

▪

Vergunningsvrije plaatsing mantelzorgwoningen.

▪

Gemeente Aalten, dementievriendelijke gemeente.

▪

Ondersteuning verenigingsleven door tegengaan bezuinigingen.

▪

Instellen blijverslening (goedkope lening om een woning levensloopbestendig te maken).

▪

Gemeente Aalten, gouden sociale gemeente in Nederland.

▪

Ondersteuning van inwoners met een minimuminkomen.

▪

Een pluim van de ANBO voor de communicatie en dienstverlening rondom de WMO.

▪

Financiële ondersteuning gemeenschapshuizen/Kulturhus Bredevoort, Dinxperlo, IJzerlo.

▪

Eén van de gemeenten in Nederland met de laagste woonlasten.

▪

Realisatie glasvezel buitengebied.

Politiek is voor ons de democratische vorm om zaken in en voor de samenleving te realiseren. Wij
zijn een onafhankelijke, innovatieve en maatschappelijk betrokken politieke beweging. In de
afgelopen jaren hebben wij bestuursverantwoordelijkheid gedragen en laten zien dat wij er voor u
zijn als inwoner. Ook de komende vier jaar kunnen wij met uw steun weer goede dingen realiseren
voor onze gemeente. Wij willen graag verder in het dagelijks bestuur om uw belangen te behartigen.

Stem daarom 21 maart op GemeenteBelangen.

GemeenteBelangen:
Gewoon voor iedereen!
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1. Een gemeente die er is voor haar inwoners
GemeenteBelangen vindt een goede dienstverlening voor haar inwoners belangrijk. Daarbij is ons
standpunt; dienstverlening dicht bij de inwoner. Een toegankelijke gemeente die haar inwoners en
bedrijven persoonlijk en digitaal optimaal van dienst is. Bij vragen van inwoners is flexibiliteit en
denken in mogelijkheden voor GemeenteBelangen een essentieel uitgangspunt.
1.1. BURGERPARTICIPATIE
Wij vinden het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij hun buurt daarom zijn wij voorstander
van burgerparticipatie. Als het gaat om inrichting openbare ruimte weten inwoners als geen ander
wat belangrijk is voor hun buurt. Maar ook op andere leefgebieden zoals zorg, werken, leefbaarheid
is dat het geval. De wijsheid ligt op straat is onze opvatting. Wij zijn voorstander van een interactieve
gemeente die particulier initiatief hoort, stimuleert en waar nodig ondersteunt. Burgerparticipatie
om de mening van inwoners te horen zoals het burgerpanel www.uspreekt.nl kan verder uitgebouwd
worden. Ook willen wij stimuleren dat kinderen en jongeren meer gehoord worden. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen via WhatsApp maar ook door meer samenwerking met het onderwijs en
voorlichting op thema’s die spelen in onze gemeente. Een kinderburgemeester kan de lokale politiek
dichterbij brengen.
1.2. COMMUNICATIE
De communicatie met de gemeente loopt via verschillende kanalen digitaal, telefonisch of
persoonlijk aan de balie. GemeenteBelangen wil dat de inwoner keuze heeft op welke wijze hij in
contact gaat. Ook is het voor GemeenteBelangen nodig dat informatie op papier beschikbaar blijft.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om informatie digitaal te verkrijgen. Regelmatig onderzoek hoe
inwoners de toegepaste informatiemiddelen ervaren en het aanpassen van de communicatie daarop
is van belang. Aanvraagformulieren en -procedures moeten zo geschreven zijn dat ze passen bij de
leefwereld van de aanvrager en kunnen vooraf getoetst worden bij de doelgroep(en). Aanvraag op
papier moeten altijd mogelijk blijven. Wij zijn voor het benoemen van een digitale of loketadviseur
die mensen kan helpen bij het invullen. In de afgelopen jaren zijn de veranderingen op het gebied
van zorg, welzijn, wonen en jeugd uitgebreid gecommuniceerd in de weekbladen. Deze heldere
communicatie heeft met name de oudere inwoners van onze gemeente bereikt. Ook digitaal via
website, facebook en twitter zijn inwoners bereikt. Uitbreiding van voorlichting om meer
doelgroepen te bereiken zou voor GemeenteBelangen via beeld boodschappen kunnen die vertoond
kunnen worden in openbare gebouwen, via facebook en website van de gemeente en via de digitale
mogelijkheden bij instellingen en organisaties.
1.3. WELKOM NIEUWE INWONERS
GemeenteBelangen wil nieuwe inwoners gastvrij welkom heten en wegwijs maken in de gemeente
door middel van een welkomstpakket. Dit kan in een persoonlijk gesprek uitgereikt worden als
nieuwe inwoners zich melden aan de balie of door het aan huis bezorgen van het pakket. In het
pakket zit essentiële informatie over onze gemeente, het verenigingsleven, cultuur en
maatschappelijke organisaties. Ook een klein ludiek geschenk draagt bij in het zich welkom voelen.
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1.4. MAATGERICHT
Verdere digitalisering, optimalisering van dienstverlening aan de balie en van telefonische contacten,
zijn allemaal mogelijkheden om maatgericht te werken en gemeente en burger dichter bij elkaar te
brengen. GemeenteBelangen streeft ernaar om voorgenomen plannen zoveel mogelijk via
bijeenkomsten in de kernen en buurtschappen bij inwoners te brengen. Ook digitaliseren van
plannen met digitale inspraakmogelijkheden zijn van belang voor het betrekken van inwoners.
Het terugdringen van regels en procedures om kostenbesparingen voor inwoners, bedrijven en de
gemeente blijft onze inzet. Het neemt bij inwoners en bedrijven irritaties weg en zorgt voor meer
flexibiliteit en slagkracht.
1.5. LOKAAL WAT LOKAAL KAN, REGIONAAL WAT SLIM IS
GemeenteBelangen vindt dat de inwoners van de gemeente Aalten zich moeten blijven herkennen in
de gemeente en haar vertegenwoordigers. Dichtbij en herkenbaar staat voor ons voorop! Wij vinden
dat lokaal gedaan moet worden wat kan en regionaal samenwerken als het voordeel oplevert. Bij de
afweging 'centraal of decentraal' staat het belang van de inwoner voorop met oog voor de diversiteit
van de kernen en buurtschappen. Wij zijn tegen herindeling.
1.6. INTEGRITEIT, VERTROUWEN IN DE POLITIEK
Integriteit staat bij ons hoog op de politieke agenda. Wij zijn van mening dat inwoners op hun
volksvertegenwoordigers moeten kunnen vertrouwen. Vertrouwen in de politiek is van groot belang
voor een goed functionerende democratie. Vriendjespolitiek is niet iets wat voor ons thuis hoort in
de politiek. GemeenteBelangen is betrouwbaar en handhaaft haar morele kompas. De ingestelde
integriteitscode voor raadsleden en wethouders ondersteunen wij van harte. Integriteit betekent
voor ons verantwoordelijkheid durven nemen, openheid en dialoog. GemeenteBelangen streeft naar
een strikte scheiding van belangen, in het bijzonder als raadsleden bestuurslid zijn van een door de
gemeente gesubsidieerde organisatie.

2. IEDEREEN TELT MEE
Iedereen telt mee in onze gemeente. Of je nu jonger of oud(er) bent, naar school gaat, werkt, of een
uitkering hebt. GemeenteBelangen besteedt aandacht aan mensen in elke levensfase met de
bijbehorende specifieke behoeften. De gemeente Aalten is in 2017 door Sociaal Werk Nederland
uitgeroepen tot Gouden Sociale Gemeente. In een Gouden Sociale Gemeente lukt het om met
inwoners en sociaal werk echt iets te veranderen. Ook hebben wij in 2017 van de
Alzheimervereniging Nederland het predicaat Dementievriendelijke gemeente gekregen. Van de
ANBO 1 hebben wij een pluim gehad voor de communicatie en dienstverlening rondom de WMO 2.
Onze inzet blijft: samen met inwoners iedereen de kans geven om actief mee te (blijven) doen in
onze gemeente van jong tot oud.

1
2

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
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2.1. INTERGENERATIONELE GEMEENTE
GemeenteBelangen is voorstander van intergenerationeel beleid. Jong en oud met elkaar verbinden
in activiteiten. Bevorderen van zinvolle ontmoetingen en activiteiten tussen jong en oud. Het
bevorderen van woonomgevingen waar jong en oud met elkaar samenleven en elkaar kunnen
helpen. Van het boodschappen doen voor een oudere buur tot het oppassen op het kind van de
buren en alles wat ertussen ligt vormt een waardevolle bijdrage in leefbaarheid en zingeving.
2.2. DE TOEKOMST ZIT IN DE JEUGD
GemeenteBelangen onderstreept dit van harte. Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren van onze
gemeente de kans krijgen uit zichzelf en het leven te halen wat erin zit. Daarom vinden we het
belangrijk om te investeren in onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden voor jeugd en jongeren.
Daarnaast willen we dat onze gemeente een plek is waar je van jongs af aan met plezier woont.
GemeenteBelangen vindt het belangrijk om jongeren te laten meedenken en te laten adviseren bij
besluitvorming over onderwerpen die jongeren aangaan. Daarvoor is het nodig te weten wat onder
jongeren leeft. Met de komst van de nieuwe media zijn er nieuwe mogelijkheden voor participatie.
Jongerenparticipatie moet door de gemeente actief gestimuleerd worden via de middelen waarover
jongeren beschikken. Samenwerking met scholen is voor dit doel erg belangrijk. Daarnaast hebben
jongeren vaak zelf ideeën hoe zij zouden willen participeren. Daar moet serieus naar geluisterd
worden. Wij zijn voor voortzetting van het project “de week van de democratie” waarbij jongeren uit
het voortgezet onderwijs uitgenodigd worden om in het gemeentehuis kennis te maken met het
functioneren van de gemeente, en de gemeentelijke democratie. GemeenteBelangen is voor het
aanstellen van een kinderburgemeester die meegaat naar evenementen en meepraat over
verschillende onderwerpen en hiermee de politiek dichtbij de jeugd brengt. Ook kunnen kinderen
terecht bij een kinderburgemeester over onderwerpen die hen bezighouden en waar ze politieke
aandacht voor willen.
2.3. SHELTERPLEK VOOR JONGEREN
Ontmoetingsplekken voor jongeren zijn in de kernen afgenomen. Jongeren willen naast de bestaande
voorzieningen bij Figulus en jongerencentra ook een eigen plek hebben. GemeenteBelangen is voor
onderzoek naar de bouw van Jongerenshelters op plekken in onze gemeente. Een mooi voorbeeld
hiervan is te vinden o.a. in de gemeente Vierhouten. Samen met jongeren en een kunstenaar is er
een duurzame plek ontwikkeld en gebouwd. Er zijn spelregels ontwikkeld en tot een bepaald tijdstip
kan gebruik gemaakt worden van deze plek. Jongeren kunnen zo hun eigen plek bepalen en
vormgegeven. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud en goed gebruik van hun plek.
2.4. SOCIALE MEDIA
Het gebruik van sociale media is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Het biedt kansen
maar heeft ook negatieve kanten. Ouders, professionele opvoeders in het onderwijs, de opvang,
jeugdzorg, gezondheidszorg, en kinderen en jongeren zelf, hebben behoefte aan ondersteuning bij
de omgang met media. Hier ligt ook een taak voor de lokale overheid. GemeenteBelangen is
voorstander van een actieve aanpak binnen het jeugdbeleid rondom het gebruik van sociale media.
Mediawijsheid bevorderen, dat wil zeggen ondersteuning en voorlichting die gericht is op het bewust
maken van jeugd en opvoeders op de gevaren van sociale media, aanpak van overlast zoals
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pestgedrag en seksueel-pornografisch geweld door jongeren en het verlagen van slachtofferkans
voor jongeren.
2.5 ONDERWIJS
Demografische ontwikkelingen in onze gemeente vragen om een intensievere samenwerking van
scholen en andere (onderwijs) instellingen. Wij willen kwalitatief goed onderwijs in kernen en
buurtschappen, dat is elke keer de afweging die gemaakt moet worden bij het teruglopend aantal
leerlingen. GemeenteBelangen vindt regionale en ook internationale samenwerking belangrijk voor
de instandhouding van het voortgezet onderwijs in onze gemeente.
2.6. STAGE EN AFSTUDEERPLEKKEN VOOR JONGEREN
Om jongeren ook voor de toekomst te behouden voor onze gemeente is het van belang dat er
voldoende stage en afstudeerplekken komen voor jongeren in de verschillende branches. Het vereist
een actieve aanpak en structureel overleg met ondernemers, zorg en onderwijs om kansen te
creëren en vraag en aanbod in beeld te brengen. Wij zijn voorstander van een gemeentelijke
contactfunctionaris, bijvoorbeeld de bedrijfscontactfunctionaris die hier kartrekker van wordt.
2.7. JEUGDZORG
Helaas heeft niet ieder kind een onbezorgde jeugd. Problemen thuis, op school, maar ook fysieke of
gedragsproblemen kunnen de ontwikkeling van een kind belemmeren. Wij vinden het belangrijk dat
elk kind zich binnen de eigen mogelijkheden maximaal kan ontwikkelen. Na de overgang van de
budgetten van het rijk naar de gemeente zijn door onze gemeente volgens het principe 1 gezin,
1 plan, 1 regisseur, dichtbij huis en dichtbij het kind al de nodige stappen gezet. Wij pleiten ervoor
om dit te blijven voortzetten. Goede samenwerking tussen gemeente, huisartsen, onderwijs en
jeugdwerkers is cruciaal. Door in te zetten op preventie en problemen vroegtijdig te signaleren
voorkomen we escalatie en zorgen we ervoor dat kinderen zo snel mogelijk de juiste zorg en
aandacht krijgen. Hierdoor kan sneller maatwerk geleverd worden in de juiste hulp voor het kind.
Aandachtspunt hierbij is onnodige bureaucratie terug te dringen.
De huidige jeugdhulp stopt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Maar behoefte aan een goede
ondersteuning stopt niet ineens bij het bereiken van deze leeftijd. Wij zijn voorstander van een
soepele overgang en voortzetting van de ondersteuning vanuit de WMO om een goede
zelfstandigheid te bereiken.
2.8. SENIORVRIENDELIJK
De demografische ontwikkeling, meer ouderen en minder jongeren, gaat de komende jaren in een
versneld tempo door. GemeenteBelangen vindt het belangrijk niet alleen over ouderen maar vooral
mét ouderen te praten over plannen, beleid en de dagelijkse praktijk.
Senioren blijven steeds langer in hun eigen omgeving en woning wonen. Ze vinden het prettig in hun
eigen woonomgeving en hebben daar hun sociale contacten. Ook is het een maatschappelijke
ontwikkeling dat men steeds langer thuis moet blijven wonen. Het is van belang een woning
vroegtijdig levensloopbestendig te maken om zolang mogelijk veilig en comfortabel te wonen. Goede
voorlichting is belangrijk om bewustwording te stimuleren. De blijverslening die in onze gemeente

“Samen hart voor lokaal belang”
Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2018 – 2022

Pagina 9 van 29

ingesteld is maakt het mogelijk voor alle leeftijden met een goedkope lening aanpassingen te
verrichten op het gebied van levensloopbestendigheid met ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen
in en buiten eigen huis. Ook ligt er een rol voor de corporaties om te zorgen dat hun woonbestand
toekomstbestendig en duurzaam is.
De gemeente maakt goede prestatieafspraken met de coöperaties om het woningaanbod aan te
passen.
Senioren zijn als persoon in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun zelfredzaamheid en
worden gestimuleerd die verantwoordelijkheid ook te nemen. Betutteling en het overnemen van
individuele verantwoordelijkheden van mensen past niet in ons denken. Wij steunen senioren in hun
streven naar behoud van zelfstandigheid en actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het
seniorenbeleid moet voor GemeenteBelangen gebaseerd zijn op keuzevrijheid, zelfstandigheid,
zelfredzaamheid, medezeggenschap en participatie.
2.9. GOEDE OUDERENZORG
Goede ouderenzorg betekent: goede kwaliteit, passend, betaalbaar en beschikbaar voor iedereen.
Binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) hebben we het dan over hulpmiddelen,
huishoudelijke hulp, dagbesteding, (vervangende) mantelzorgondersteuning en cliëntondersteuning.
Goede zorg betekent ook preventie, versterken van de kracht van senioren zelf, een integrale aanpak
en persoonlijke aandacht.
2.10. DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE
In 2014 heeft GemeenteBelangen in de raad gepleit om te werken aan een dementievriendelijke
gemeente waarbij mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de
samenleving. Het voorstel is overgenomen door de raad en er is een werkgroep ingesteld van
gemeente en organisaties die aan de slag zijn gegaan. Dit heeft in het voorjaar van 2017 geresulteerd
in de toekenning van de Alzheimer Stichting Nederland van het predicaat “dementievriendelijke
gemeente”. Eén op de vijf mensen krijgt te maken met een vorm van dementie. Daarnaast bestaat er
rondom dementie veel taboe, waardoor deze mensen en hun naasten vaak in een isolement terecht
komen. Door dementievriendelijke gemeente te zijn, is het mogelijk ondersteuning te geven aan
mensen met (een vermoeden van) dementie, door inwoners en maatschappelijke organisaties voor
te lichten over hoe men kan helpen wanneer iemand te maken krijgt met dementie. Zo kunnen
mensen met dementie langer en vanzelfsprekender deel uitmaken van de maatschappij. Buren
kunnen een oogje in het zeil houden, mantelzorgers kunnen worden ontlast, men staat er niet alleen
voor. Bewustwording is de eerste stap en dat gebeurt door laagdrempelige informatie aan te bieden
zoals bijv. trainingen voor ondernemers, verenigingen en organisaties maar ook politie en brandweer
zodat zij kunnen herkennen wanneer iemand met dementie hulp nodig heeft en hoe zij die kunnen
bieden. Wij willen stimuleren dat inwoners dementie herkennen en experimenteren met
dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken, waarin professionals en vrijwilligers
samenwerken.
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2.11. DE MENS STAAT CENTRAAL
Voor GemeenteBelangen staat de mens centraal, niet de regels. De uitvoering van zorg en
ondersteuning mag niet vastlopen op procedures of administratie. Wij zijn voor toegankelijke
informatie en eenvoudige regels.
2.12. AANDACHT VOOR ZINGEVING
Senioren willen na een werkzaam leven op een andere manier bijdragen aan de samenleving.
Wij stimuleren activiteiten rond zingeving en ontmoeting; denk aan vrijwilligerswerk.
2.13. VRIJWILLIGERS, HART VAN DE SAMENLEVING
Het belang van vrijwilligers in onze samenleving is groot. Het zijn mensen die zich belangeloos
inzetten voor verenigingen, maatschappelijke organisaties, de gemeenschap en voor elkaar.
Vrijwilligers zijn het hart van onze samenleving. Zonder vrijwilligers kunnen verenigingen niet
functioneren en zijn initiatieven op het gebied van leefbaarheid gedoemd te mislukken. Zonder
vrijwillige inzet gaat de kwaliteit van leefbaarheid sterk achteruit. Vrijwilligers zijn nodig voor een
actieve, krachtige gemeenschap. GemeenteBelangen is van mening dat een gemeente goede
randvoorwaarden moet creëren waaronder het vrijwilligerswerk kan floreren. Voor het
verenigingsleven is GemeenteBelangen voorstander van het aanstellen van een gemeentelijke
contactfunctionaris die het aanspreekpunt is voor alle verenigingen en ondersteuning biedt door
mee te denken bij de verschillende financiële, bestuurlijke of organisatorische vragen. Ook kan de
contactfunctionaris de regeldruk bij verenigingen verminderen door een spil te zijn bij aanvragen van
subsidies en verschillende evenementen.
2.14. MANTELZORGERS
Dagelijks ondersteunen mantelzorgers ouders, partners, gehandicapte kinderen, familie, vrienden,
buren en kennissen. Van alle zorg in Nederland die wordt verleend, wordt een zeer belangrijk deel
verleend door mensen die daarvoor niet betaald krijgen. Helpen en verzorgen van iemand van wie je
houdt doe je vaak met liefde. Maar vaak is het ook ontzettend zwaar. Soms gaat het zelfs om jonge
kinderen die complete verantwoordelijkheden in het huishouden hebben of hoogbejaarden die hun
partner verzorgen. Als iemand langere tijd zorgt voor een partner, een kind of een ander familielid of
naaste dan is diegene mantelzorger. Maar liefst 75% van de zorg thuis wordt vervuld door een
mantelzorger. Het is normaal om elkaar te helpen en dat geeft ook voldoening. Maar als de zorg
langdurig en intensief is, kan het erg zwaar worden. Dat kan leiden tot persoonlijke problemen,
oververmoeidheid of stress.
Mantelzorgers zijn belangrijke mensen waar de omgeving op rekent. Daarom is het belangrijk dat zij
goed in hun vel zitten en de gelegenheid krijgen aan te geven wat zij van hun omgeving nodig
hebben. Er zijn vele mogelijkheden het werk voor de mantelzorger te verlichten. Bijvoorbeeld door
het mantelzorgcompliment, de verwendag en ondersteuning via de VIT wat wij in onze gemeente al
hebben. GemeenteBelangen is voor meer ondersteuning door het aanstellen van een
mantelzorgmakelaar om mantelzorgers te helpen bij administratieve regeltaken wanneer zij te
maken krijgen met instanties en wettelijke regelingen. Bijvoorbeeld met het regelen van zorg of het
aanvragen van indicaties bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zorgmakelaars zijn professionals
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op het gebied van de zorg. Zij kennen de wet- en regelgeving en weten bij welke instantie ze moeten
aankloppen voor administratieve ondersteuning. Ze nemen de hele papierwinkel uit handen en
zorgen dat er meer ruimte komt voor de mantelzorger om te zorgen voor zichzelf en degene die
ondersteuning nodig heeft.
GemeenteBelangen wil ook meer ondersteuning voor de jonge mantelzorgers. De belasting van
jonge mantelzorgers heeft veel impact bij het opgroeien, het kleurt hun jeugd. Wij zijn voor het
opzetten van een maatjesproject voor jonge mantelzorgers. Ervaringsmaatjes voor jonge
mantelzorgers waarin jonge vrijwilligers en stagiaires die zelf zijn opgegroeid met zorg in het gezin,
ondersteuning kunnen bieden aan jonge mantelzorgers. Vaak gaat veel aandacht en zorg uit naar het
zieke of beperkte gezinslid. Een ervaringsmaatje weet als geen ander hoe dat is en is er speciaal voor
het kind. Een ervaringsmaatje biedt een luisterend oor, ondersteunt bij praktische zaken en is er voor
de gezelligheid. Ook helpt hij of zij inzicht te krijgen in de eigen wensen en behoeften van de jonge
mantelzorgers.
Projecten als jonge helden, dat zijn kinderen/tieners die te maken hebben met verlies van ouders,
ernstig zieke gezinsleden of gescheiden ouders kunnen steun en begrip organiseren en mobiliseren in
de nabije omgeving waardoor jongeren minderen problemen ontwikkelen dan jongeren die het
alleen moeten doen. Figulus welzijnsstichting en het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen deze
projecten in onze gemeente opzetten en ondersteunen.
2.15. LOKAAL STERK TEGEN EENZAAMHEID
Eenzaamheid komt voor onder jong en oud en neemt steeds meer toe. Het begrip eenzaamheid is
moeilijk te beschrijven maar kent twee onderdelen: sociale eenzaamheid en emotionele
eenzaamheid. Er heerst een taboe op eenzaamheid. Mensen komen hiermee niet naar buiten en
vragen uit schaamte vaak niet om hulp. Maar eenzaamheid is wel medeoorzaak van ziekten en het
niet goed kunnen functioneren in onze maatschappij. GemeenteBelangen denkt dat de gemeente
een belangrijke rol kan vervullen in het bestrijden van eenzaamheid. De gemeente kan regisseur zijn
in de bestrijding van eenzaamheid door haar inwoners en professionals elkaar weten te laten vinden
in het bestrijden van eenzaamheid. Veel lokale organisaties en verenigingen hebben hierbij de
mogelijkheid tot een cruciale inbreng. De gemeente kan helpen de onderlinge samenhang en
verbetering te organiseren en de rol van regisseur bij een goede aanpak van het bestrijden van
eenzaamheid te vervullen. Een rol die tegelijkertijd faciliterend en bemiddelend is. Dit neemt niet
weg dat de betrokken lokale (vrijwilligers) organisaties hun eigen aanpak en verantwoordelijkheden
houden. De gemeente kan vooral een regierol vervullen bij het creëren van draagvlak, het
gezamenlijk optrekken en het uitwisselen van kennis en ervaringen. De nadruk ligt op het stimuleren
en samenbrengen van ideeën van maatschappelijke organisaties over de aanpak van eenzaamheid,
het stimuleren van samenwerking en het benutten van aanwezige kennis. GemeenteBelangen wil dat
er een stappenplan komt op weg naar het doorbreken van eenzaamheid.
2.16. MINIMABELEID
In de afgelopen jaren is er een actief minimabeleid gevoerd. GemeenteBelangen is voor voortzetting
van dit actieve beleid. Wij vinden het van groot belang dat ook minima maatschappelijk actief
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kunnen zijn. Kinderen mogen geen kind van de rekening worden. Wij zijn warm voorstander van de
ingestelde meedoenregeling voor kinderen en het educatief kindpakket voor educatie en
schoolgerelateerde activiteiten. Gelden die van het rijk komen om in natura kinderen te
ondersteunen moet goed ingezet worden om kinderen niet op afstand te laten komen. Het werken
aan vraagverlegenheid door actieve voorlichting en inzet van gemeente en andere organisaties is
voor GemeenteBelangen een belangrijk aandachtspunt. Onze inzet: maximale inzet voor een goed
minimabeleid.
2.17. ZORG
Gemeenten hebben door de decentralisatie meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van
de zorg (WMO 3, AWBZ 4 en Jeugdzorg) gekregen. De taken moeten met minder geld worden
uitgevoerd. Dit betekent dat de zorgtaken door de gemeente beter en efficiënter moeten worden
georganiseerd. GemeenteBelangen wil toegankelijke en goede zorg. Dat iedere inwoner die zorg of
huishoudelijke hulp nodig heeft deze ook op een professionele manier krijgt aangeboden waarbij de
mens centraal staat. Kwaliteit is hierbij de eerste prioriteit. GemeenteBelangen blijft ontwikkelingen
kritisch volgen. Regionale samenwerking kan op deze onderdelen kostenbesparend zijn.
2.18. INTEGRATIE
GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat iedereen een gelijke behandeling krijgt en wordt
gewaardeerd ongeacht ras, geloof, seksuele geaardheid of afkomst en verwerpt iedere vorm
discriminatie, vooroordelen of agressie. Ons uitgangspunt is dat iedereen in identieke gevallen gelijk
wordt behandeld en dat de wettelijke rechten en plichten in dezelfde mate op iedereen van
toepassing zijn. De gemeente heeft in onze optiek een voorbeeldrol als het gaat om tolerantie en
gelijkwaardigheid. In Nederland vangen wij mensen op die uit oorlogsgebieden komen. Als het land
van herkomst veilig is, gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. Als gemeente Aalten
leveren we ons aandeel in de huisvesting van statushouders. GemeenteBelangen wil een actief en
effectief beleid om de inburgering van nieuwkomers in de samenleving te bevorderen.

3. Waar je woont, moet het goed zijn
3.1. VOOR IEDEREEN EEN GOEDE WOONPLEK
GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat er voldoende woningaanbod is in de gemeente voor
starters, alleenstaanden, gezinnen, eenoudergezinnen en ouderen. De samenstelling van onze
inwoners verandert. Er is sprake van vergrijzing en ontgroening (meer ouderen, minder jongeren),
meer alleenstaanden en eenoudergezinnen. Al deze mensen hebben recht op een goede woonplek in
onze gemeente. De woonwensen van kleine huishoudens wijken doorgaans af van die van gezinnen.
Veel van deze huishoudens (bijvoorbeeld jongeren, ouderen met enkel AOW of eenoudergezinnen)
hebben minder te besteden op de woningmarkt. Als we onze jongeren willen stimuleren in onze
gemeente te blijven wonen of zich te hervestigen is naast werkplekken en stages in onze gemeente,
3

4

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
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een goede digitale bereikbaarheid, een goede betaalbare woonplek van belang. De woningbehoefte
is veranderd en GemeenteBelangen wil meer diversiteit in woonvormen. Wij pleiten voor meer
alternatieve woonvormen. Leegstaande panden (winkels, maatschappelijk erfgoed) in kernen en
buurtschappen kunnen bestemd worden tot woonbestemmingen voor bijvoorbeeld Cohousing.
Cohousing is een vorm van gezamenlijk wonen waarbij eenieder over zelfstandige woonruimte
beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Kosten,
gemeenschappelijke werkplekken en vergaderruimten kunnen gedeeld worden. Een mogelijkheid
voor starters en ZZP 5’ers om werk en wonen te combineren. En voor jongeren en alleenstaanden
betekent het een betaalbare woonplek. Ook willen wij de mogelijk tot bouw van Tiny-house, kleine
volwaardige betaalbare woningen duurzaam gebouwd. Wij vinden het belangrijk dat er woon- en
leefgemeenschappen voor ouderen komen waarbij zelfstandigheid, delen, duurzaamheid de
hoofdthema’s zijn. GemeenteBelangen wil ook meer aandacht voor woonruimte voor
eenoudergezinnen die vaak na een ingrijpende periode moeite hebben met het vinden van een
goede betaalbare plek. Op het terrein van de voormalige Technische School, in eigendom van de
woningcorporatie de Woonplaats, zou in samenspraak met de coöperatie een woonplek kunnen
worden ontwikkeld voor kleine huishoudens.
3.2. LEEFBAARHEID, EEN BUDGET VOOR DE BUURTSCHAPPEN
GemeenteBelangen werkt actief mee aan de leefbaarheid van de kernen Aalten, Bredevoort,
Dinxperlo en de buurtschappen Barlo, Dale, Haart, De Heurne, Heurne, ’t Klooster, Lintelo en IJzerlo.
Wij willen dat er verder geïnvesteerd wordt in de versterking van de leefbaarheid in de kernen
Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. De afgelopen jaren zijn er door de ontgroening en vergrijzing steeds
meer uitdagingen ontstaan met betrekking tot leefbaarheid in de buurtschappen. De
gemeenschapszin is groot en vrijwilligers zijn voor en met elkaar aan het werk om hun leefomgeving
zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor jong en oud. Omdat leefbaarheid in de buurtschappen
moeilijker in stand te houden is dan in de kernen en in de kernen de afgelopen jaren flink
geïnvesteerd is, zijn wij voorstander van een eenmalige toekenning van een financiële bijdrage per
inwoner van de buurtschap. Dit bedrag kan aan de verschillende belangenverenigingen toegekend
worden. Ons uitgangspunt is dat de inwoners van de buurtschappen met elkaar bepalen waar ze het
voor in willen zetten om de leefbaarheid in stand te houden of te vergroten. Ook zijn we voor
voortzetting van het ingestelde Naoberfonds waarbij de nu geldende criteria geëvalueerd en
mogelijk aangepast moeten worden.
3.3. WONEN EN ZORG
De behoefte aan zorg in en nabij de eigen woning neemt toe. Naast senioren zoeken ook mensen
met een verstandelijke of lichamelijke functiebeperking naar zorg in en nabij de eigen
woonomgeving. Voor al deze groepen willen wij de mogelijkheid tot maatwerk in de vorm van
mantelzorgwoningen, levensloopwoningen en aanleunwoningen. Wij zetten in op een beleid dat dit
mogelijk maakt waarbij het onderstaande voor ons de leidraad is.

5

Zelfstandige Zonder Personeel
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1. GemeenteBelangen zet in op een Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die leidt tot
minder regels en restricties. Voor GemeenteBelangen geldt “Ja, mits” en niet “Nee, tenzij”.
2. Een bestemmingsplan moet naast rechtszekerheid ook flexibiliteit bieden zodat er ruimte is
voor voortschrijdend inzicht in gewenste ontwikkelingen en voor planafwijkingen.
3. Wij willen globalere bestemmingsplannen waarbij niet alles tot op de laatste millimeter is
geregeld. Juist het bestemmingsplan moet ruimte geven voor ontwikkelingen en groei.
4. Om de leefbaarheid in het buitengebied te versterken gaan wij soepel om met
herbestemming van bijvoorbeeld agrarische bebouwing.
5. Bij bouw- en milieuvergunning aanvragen waarbij de wettelijke minimumeis een meldplicht
is, wordt ook daadwerkelijk met één melding volstaan.
6. De gemeente stelt geen zwaardere eisen dan de wetgever heeft bedoeld en zorgt dat alle
procedures binnen de wettelijke termijnen worden doorlopen.
7. Aanwonenden worden bij de herinrichtingen van straten, pleinen, etc. betrokken.
3.4. EEN GROENE GEMEENTE
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat groen in een gemeente gezond is. Mensen ervaren door het
groen minder stress. Groen verhoogt het woongenot. Onze gemeente scoort hoog in de lijst van
groene gemeenten (plaats 94 in Nederland) volgens onderzoek van de universiteit van Wageningen.
De afgelopen jaren heeft GemeenteBelangen continue aandacht gevraagd voor groenonderhoud in
onze gemeente. Wij willen dat het algemene groenonderhoud op een hoger niveau wordt getild. Ook
vinden wij een belangrijk aandachtspunt dat het snoeien van groen wordt aangepast aan de
seizoenen waardoor insecten en andere dieren niet verjaagd worden. Ook zijn wij voorstander van
adoptie van groenstroken en aanleg van tuintjes bij scholen en verenigingen. Voor ons geldt: Mooi
Groen! Kortom het groen in de gemeente behouden en versterken.
3.5. AANTREKKELIJK WINKELEN IN ONZE GEMEENTE
In onze kernen kan iedereen terecht voor alle dagelijkse levensbehoeften. Daarnaast is er ook een
aantrekkelijk winkelbestand op andere gebieden zoals persoonlijke verzorging, kleding,
wooninrichting, bouwmarkten, juweliers, schoenen, bloemen, styling enz. In het centrum van de
kernen zijn er winkels op loopafstand van elkaar met verschillende horeca en terrasjes die zorgen
voor gezelligheid. Daar zijn we trots op! Winkels zorgen ook voor leefbaarheid. Wij willen ons
inzetten voor een vitale winkelstructuur van belang voor een aantrekkelijk winkelgebied voor het
winkelend publiek en de winkeliers. Behoud van werkgelegenheid en leefbaarheid is hierbij de focus.
Door demografische ontwikkelingen en toename van online verkoop is er een toename van
leegstaande winkelpanden. In een door ons gehouden enquête tijdens de open dag van het
gemeentehuis werd leegstand winkelpanden ervaren als een grote ergernis en aantasting van de
woonomgeving en de leefbaarheid. Er zijn maatregelen nodig die leiden tot een toekomstbestendige
winkelstructuur voor tevreden consumenten, ondernemers in de horeca en cultuur en natuurlijk de
winkeliers. Een mogelijkheid is verlaging lokale lasten bijvoorbeeld om de OZB voor winkeliers mee te
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laten bewegen met het economische tij. Anders dan bij woningen is er wel degelijk een relatie tussen
het inkomen van de winkelier en de waarde van het vastgoed. Als de waarde daalt komt dat doordat
er weinig vraag is naar het pand als gevolg van de krimpende detailhandelsmarkt. Ook een
vermindering van regeldruk kan meehelpen. (Rapport detailhandel Nederland van 23 oktober 2017).
Daarnaast is er een sanering nodig van het winkelaanbod. Leegstaande winkelpanden kunnen
nieuwe bestemmingen krijgen. Bijvoorbeeld als gezamenlijke werkplek voor ZZP’ers of kleine
bedrijfjes, starters op de arbeidsmarkt of pop-up stores. Er kan geëxperimenteerd worden met
woonplek voor jonge en oudere alleenstaanden. Een aantal panden zijn eigendom van
projectontwikkelaars. Door een hoge huur die ze eisen blijven panden vaak jarenlang leeg staan. Wij
willen dat de gemeente een regierol pakt bij de aanpak van leegstaande winkelpanden. Wij zijn voor
het aanstellen van een centrummanager voor de kernen Aalten en Dinxperlo die contactpersoon is
tussen de gemeente, ondernemers, ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden.
De centrummanager gaat aan de slag met de invulling van leegstaande panden, de aanloopstraten
van de winkelgebieden en de uitstraling van de winkelcentra in de kernen Aalten en Dinxperlo. Ook
willen wij onderzoek naar de mogelijkheid van een leegstandsbelasting voor panden die langdurig
leeg staan.
Wij staan open voor kansen en mogelijkheden die tot oplossingen kunnen leiden waarbij
maatschappelijke en financiële afwegingen gemaakt moeten worden die verantwoord en
aanvaardbaar zijn. Dit alles in goed overleg met ondernemersverenigingen en belangenorganisaties.
3.6. GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN
Onze gemeente kent een goed gemeentelijk voorzieningenniveau. GemeenteBelangen kiest voor
kwaliteit boven kwantiteit in de kernen. Onze intentie is de huidige bibliotheken in de gemeente te
handhaven waarbij voor de bibliotheek in de kern Aalten naar een ander onderkomen wordt
gezocht. Belangrijk hierbij is een centraal gelegen plek die goed toegankelijk is. Initiatieven om
kringloop bibliotheken op te richten in kernen en buurtschappen ondersteunen wij van harte. Ook
streven wij er naar de huidige sportaccommodaties in stand te houden.
3.7. TOEGANKELIJKHEID VOOR IEDEREEN
Voor mensen met een beperking die afhankelijk zijn van een rolstoel, scootmobiel of andere
hulpmiddelen moeten openbare gelegenheden zoals gemeentehuis en bibliotheek goed bereikbaar
zijn. Vooral voor hen die minder goed ter been zijn dient het trottoir in goede conditie te zijn en
routes veilig. De gemeente moet het VN-verdrag over toegankelijkheid naleven. Bij toetsing van
nieuwe plannen is een extra toets van een toegankelijkheidsadviseur gewenst. GemeenteBelangen
wil In de kernen van Aalten, Bredevoort en Dinxperlo een openbaar toilet dat ook voor invaliden
toegankelijk is.
3.8. AALTEN, EEN GEMEENTE WAAR JE JE VEILIG VOELT
Wonen is een belangrijke levensbehoefte waarbij het “gevoel” veiligheid een belangrijk aspect is. Het
is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en in huis. Uit verschillende onderzoeken
blijkt dat inwoners van onze gemeente zich relatief veilig voelen. Dat moet zo blijven.
GemeenteBelangen wil dat de gemeente blijft investeren in een veilige en leefbare woonomgeving.
De directe woonomgeving is een eerste verantwoordelijkheid van de bewoners en de gemeente
ondersteunt daarbij voor zover het een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft.
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3.9. BORDEN ATTENTIE WHATSAPP BUURTPREVENTIE
Steeds meer inwoners van wijken en buurten in onze gemeente maken gebruik van WhatsApp
buurtpreventie. In het kader hiervan moet in buurten en/of woonwijken, die dat willen een bord met
de mededeling Attentie WhatsApp buurtpreventie geplaatst kunnen worden. Wij zijn voor
aanpassing van het borden plaatsingsbeleid om dit te realiseren.
3.10. HARTVEILIG WONEN
Bij hartfalen telt elke seconde. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van
een elektrische schok. In de gemeente Aalten bevinden zich verspreid veel AED’s. Een groot deel
hiervan bevindt zich echter in kantoren, sporthallen, etc. die vaak in avonden en ‘s-nacht niet
bereikbaar zijn. Dit is onwenselijk! Wij vinden het belangrijk dat op meer openbare plaatsen in de
kernen en buurtschappen hartdefibrillatoren (AED) geplaatst worden die 24 uur per dag, 7 dagen in
de week openbaar toegankelijk en beschikbaar zijn en die in de cirkels van de zogenoemde 6minuten zones elkaar overlappen. Een 6-minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat mensen
binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een hartstilstand: 112 te bellen, starten met
reanimeren en een AED inzetten. Hiermee is de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk
vergroot. Wij zijn voor Gemeente Aalten 100% hartveilig en willen dat er actief ingezet wordt om dit
doel te bereiken.
3.11. LANDBOUW
Een goede belangenafweging tussen agrarische bedrijven en het stimuleren van de kwaliteit van het
milieu blijft voor GemeenteBelangen van groot belang. Landbouw, natuur en recreatie vormen de
hoofdfuncties in het buitengebied. Gestreefd wordt naar een evenwicht waarbij een duurzame
concurrerende agrarische sector, natuur, recreatie en andere passende economische bedrijvigheid in
harmonie tot hun recht komen. GemeenteBelangen is een voorstander van de bevordering
herbestemming van leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen.
3.12. VERKEER EN VERVOER, DIGITALE BEREIKBAARHEID
Een goede lokale en regionale infrastructuur is van levensbelang voor de economie en voor de
leefbaarheid in onze gemeente. Voor inwoners die buiten onze gemeente werken of onderwijs
volgen en mensen die van buitenaf in onze gemeente studeren en werken is een goed openbaar
vervoer van groot belang. Wij zijn blij met de beoogde uitbreiding dubbelspoor op het traject
Arnhem-Winterswijk tussen Zevenaar en Didam en Wehl en Doetinchem. Al had een totaal dubbel
spoor op dit traject onze voorkeur gehad. Knelpunten in het openbaar vervoer hebben continu onze
aandacht. Daar waar mogelijk moet het openbaar vervoer uitgebreid worden. Wij zijn voorstander
van een onderzoek naar projecten als een deelauto in de verschillende kernen en buurtschappen en
uitbreiding elektrokar naar buurtschappen. De digitale bereikbaarheid is met de aanleg van glasvezel
in het buitengebied goed geregeld. GemeenteBelangen blijft alert op nieuwe ontwikkelingen. De
innovatie gaat razendsnel. Wat nu modern is kan morgen al verouderd zijn. De verkeersveiligheid in
de schoolomgeving is een blijvend punt van aandacht. Medewerking van schoolbesturen en ouders is
voorwaarde om dit blijvend goed te waarborgen. Het centrum moet goed bereikbaar zijn zonder dat
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dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Voor de automobilist moeten er voldoende vrije
parkeerplaatsen zijn dicht bij het centrum. GemeenteBelangen wil dat de mogelijkheid tot parkeren
in de kern van Dinxperlo uitgebreid wordt. Tijdens de weekmarkt en op Duitse feestdagen is het bijna
onmogelijk te parkeren in de kern. Nu wordt er nog veel geparkeerd op het braakliggende terrein van
de voormalige school De Wegwijzer maar als daar de supermarkt gerealiseerd wordt ontstaan er nog
meer parkeerproblemen. In Bredevoort ontsieren geparkeerde auto’s op ‘t Zand het aanzicht van het
plein. GemeenteBelangen wil onderzoek naar inrichting van andere parkeermogelijkheden in
Bredevoort.

4. WERKEN EN ONDERNEMEN IN DE GEMEENTE AALTEN
4.1. EEN GEMEENTE VOOR ONDERNEMERS
Ondernemers zijn onmisbaar voor de gemeente. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe
ideeën en innovatieve technieken. Als het goed gaat met de lokale ondernemer gaat het goed met
de gemeente. Wij vinden dat ondernemers veel aandacht en respect verdienen. Of het nu gaat om
vestiging van nieuwe bedrijven of bestaande ondernemingen die al langere tijd in de gemeente
gevestigd zijn. Wij vinden dat flexibel meegewerkt moet worden met bedrijven die zich willen
vestigen in onze gemeente. Bestaande bedrijven dienen behouden te worden voor onze gemeente.
Lokale bedrijven moeten mogelijkheden hebben om uit te breiden en zouden niet gehinderd mogen
worden door provinciale afspraken. Hiervoor wil GemeenteBelangen zich sterk maken.
Bedrijventerreinen moeten een aantrekkelijke uitstraling hebben en de mogelijkheid tot bundeling
van bedrijventerreinen voor een meer gericht aanbod moet onderzocht worden. Lokale regeldruk
voor ondernemers dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Bestaande regelgeving kan onder de
loep genomen worden om te kijken of de regeldruk verminderd kan worden.
4.2. BEDRIJFSCONTACTFUNCTIONARIS
Wij zijn voor aanstelling van een fulltime bedrijfscontactfunctionaris. Deze bedrijfscontactfunctionaris is naast aanspreekpunt voor de ondernemers ook ondersteunend bij startups en heeft
structureel overleg met ondernemers, zorg en onderwijs om voor jongeren werkplekken te creëren
en vraag en aanbod voor stage en afstudeerplekken in beeld te brengen.
4.3. GEEF DE ONDERNEMER DE RUIMTE
GemeenteBelangen gaat uit van de stelling: “Geef de ondernemer ruimte en faciliteer als gemeente”.
In de gemeente Aalten geven we particulieren en ondernemers zoveel mogelijk ruimte om
initiatieven te ontplooien. Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk
oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Wij juichen deze initiatieven toe.
Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
4.4. WERKGELEGENHEID
GemeenteBelangen wil de werkgelegenheid in de gemeente in stand houden door actief in te zetten
op het bedrijfsleven en de middenstand. Onze lokale ondernemers moeten eerlijke kansen krijgen bij
de aanbesteding van lokale werken. De toenemende robotisering heeft invloed op de
werkgelegenheid. Er vindt een verschuiving plaats van werkzaamheden. GemeenteBelangen wil
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aandacht voor de gevolgen van de robotisering voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Wij zijn
voorstander van het ontwikkelen van een visie met de bedreigingen maar ook kansen en
mogelijkheden die dit biedt met betrekking tot de werkgelegenheid.
4.5. RECREATIE EN TOERISME
Groen, rust en ruimte zijn volop aanwezig in onze gemeente. Ons coulisselandschap is aantrekkelijk
voor recreatie en toerisme. Ook is er volop aanbod op het gebied van cultuur en erfgoed. Recreatie
en toerisme zijn economisch kansrijke groeisectoren. GemeenteBelangen wil groei in deze sectoren
stimuleren. Samen met ondernemers en Duitse buurgemeenten willen we meer kleinschalige
culturele en recreatieve initiatieven ontwikkelen en ons mooie landschap optimaal benutten.
Hiervoor willen wij een extra impuls geven aan de recreatieondernemers door regelgeving te
versoepelen. Het stimuleert de economie, kan voor werkgelegenheid zorgen, vergroot de
leefbaarheid en geeft kansen. GemeenteBelangen wil, daar waar bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing
aan de orde is, de recreatieondernemer ruimte geven. Het structureel goed onderhouden van de
fiets- en wandelpaden in ons buitengebied is voor de recreatie van groot belang. Wij zijn voor de
uitbreiding van het fiets- en wandelpadennetwerk in onze gemeente. Het vergroot de
aantrekkelijkheid van Aalten als toeristische gemeente. Wij zijn voorstander van uitbreiding van de
weekmarkt in Dinxperlo met een extra marktdag door de week en op feestdagen van onze Duitse
buren.
4.6. ARBEIDSPARTICIPATIE/INTEGRATIE
GemeenteBelangen is voor het betrekken van het verenigings- en bedrijfsleven bij invulling van
participatieplekken of voor integratie onze samenleving. Een goede ondersteuning en begeleiding
door de bedrijfscontactfunctionaris en Figulus Welzijn is hierbij een voorwaarde.
4.7. INTERNATIONALE ECONOMISCHE SAMENWERKING
GemeenteBelangen vindt dat wij meer gebruik kunnen maken van de Euregio (internationale
contacten) voor het ontwikkelen van grensoverschrijdende industrieterreinen en ter bevordering van
internationale economische samenwerking en werkgelegenheid. Hierbij moet gedacht worden in
kansen en mogelijkheden en niet in problemen.

5. Gemeente Aalten volop in beweging
5.1. VERENIGINGSLEVEN
Er zijn binnen onze gemeente meer dan honderd verenigingen actief op het gebied van sport, muziek
en cultuur. Deze diversiteit geeft levendigheid en kleur aan onze samenleving. Wij zien het
verenigingsleven als de verbindende factor waarbij de vrijwilligers onontbeerlijk zijn. In de afgelopen
jaren heeft GemeenteBelangen zich ingezet om verenigingen te ondersteunen en te faciliteren. Dit
heeft geresulteerd in mooie sportvoorzieningen en culturele accommodaties. Wij zijn voorstander
van verenigingen die problemen oplossen door fusie te zoeken. De Omnisportvereniging die in
Dinxperlo wordt opgezet en Sportpark Zuid in Aalten zijn hier mooie voorbeelden van. Noodzaak
doorbreekt soms tradities maar dat is beter dan verval. GemeenteBelangen is voorstander van een
gemeentelijke contactfunctionaris die het aanspreekpunt is voor alle verenigingen en ondersteuning

“Samen hart voor lokaal belang”
Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2018 – 2022

Pagina 19 van 29

biedt door mee te denken bij de verschillende financiële, bestuurlijke of organisatorische vragen.
Ook kan de contactfunctionaris de regeldruk bij verenigingen verminderen door een spil te zijn bij
aanvragen van subsidies en verschillende evenementen.
5.2. SPORT
Sport heeft een maatschappelijk functie met betrekking tot gezondheid, plezier en ontspanning.
Bewegen is voor iedereen van jong tot oud gezond. GemeenteBelangen wil het bewegen stimuleren
ongeacht de leeftijd en of dit in verenigingsverband of individueel plaatsvindt. Er zijn diverse
sportmogelijkheden bij de verschillende verenigingen in onze gemeente. Ook wanneer men niet wil
sporten in verenigingsverband zijn er verschillende mogelijkheden om te bewegen. Er is een netwerk
van wandel en fietspaden. Wij zijn voor uitbreiding van trapveldjes, aanleg van hindernis en
fietscrossbanen, meer beweegtuinen en onderzoek naar interactieve spelmogelijkheden in openbare
ruimten.
5.3. CULTUUR
Cultuur kleurt de samenleving. GemeenteBelangen onderstreept deze stelling. Het culturele leven in
onze gemeente is in de afgelopen jaren uitgebreid. In Bredevoort krijgen initiatieven in de
Koppelkerk een mooi podium. De Aaltense Musea hebben een gevarieerd programma met
verschillende tentoonstellingen. Septemberkunst, elke twee jaar, geeft een mooi beeld van de
kunstbeoefenaars in onze gemeente en in de afgelopen versie ook van onze buren. Dinxperlo laat
met het Grenslandmuseum en de bijzondere ligging en de verbinding met Duitsland elke keer weer
originele en prikkelende initiatieven zien. Het erfgoed komt steeds meer in de belangstelling te staan.
De samenleving in kernen en buurtschappen hebben hun eigen identiteit en waardigheid.
GemeenteBelangen is warm voorstander van een goed en gevarieerd aanbod op het gebied van
kunst en cultuur.
5.4. BUURT- EN GEMEENSCHAPSHUIZEN
GemeenteBelangen vindt buurt- en gemeenschapshuizen belangrijk voor de leefbaarheid in de
kernen en buurtschappen. Uit een uitgevoerd onderzoek door de rekenkamercommissie in opdracht
van de raad blijkt dat de buurt- en gemeenschapshuizen niet allemaal toekomstbestendig zijn. Ook
zijn ze soms verschillend van opzet en niet altijd gericht op taken die voortvloeien uit de WMO. Wat
ze gemeen hebben is de vrijwilliger die zich met hart en ziel inzet voor de leefbaarheid van de buurt
en kern. GemeenteBelangen wil dat de gemeente met de buurt- en gemeenschapshuizen in gesprek
gaat om samen een visie te ontwikkelen voor een stabiele financiële toekomst.
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6. ENERGIE EN DUURZAAMHEID
6.1. VOORBEELDFUNCTIE
De Achterhoek energieneutraal in 2030. Een hele uitdaging. Er moet nog veel gebeuren om dit
streven te halen. Minder uitstoot van CO2 begint met energiebesparingen in woningen, kantoren en
bedrijven. Een tweede stap is het duurzaam opwekken van energie. Wij vinden dat de gemeente een
voorbeeldfunctie vervult en dat de gemeentelijke organisatie en maatschappelijk vastgoed binnen 10
jaar klimaat - of energieneutraal moet zijn. Dat kan door energiebesparing, het duurzaam opwekken
van energie, het elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark, duurzame verlichting in gebouwen
en op straat en duurzaam inkopen.
6.2. ENERGIERAAD
GemeenteBelangen is voor het instellen van een adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft
op het gebied van energie en duurzaamheid. Deze uit specialisten, ondernemers en betrokken
inwoners samengestelde adviesraad adviseert over belangrijke aspecten op klimaatdoelstellingen om
te komen tot een energieneutrale gemeente.
6.3. ROUTEKAART
GemeenteBelangen is voor het opstellen van een routekaart om te komen tot een energieneutrale
gemeente waarbij initiatiefnemers gestimuleerd worden. Ook sportverenigingen en andere
organisaties en verenigingen kunnen gesteund worden bij het opzetten van een energieplan waar
niet alleen de club maar ook de leden van profiteren.
6.4. CIRCULAIRE ECONOMIE
Hergebruik van producten en grondstoffen voorkomt vervuiling en bespaart energie en grondstoffen.
Maar circulaire economie levert ook werkgelegenheid. GemeenteBelangen wil beide ondersteunen
en wil daarom het opgezegde contract met de Kringloop Aktief vernieuwen. Door een contract met
de kringloop worden goederen tegen een vergoeding weer aan huis opgehaald en komen goede
spullen niet terecht bij de afvalverwerker. Zo wordt er ook werkgelegenheid gecreëerd voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt de zogenoemde participatieplekken. Daarnaast kunnen mensen
met een kleine beurs goedkoop hun huis inrichten.
6.5. DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is: “Verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties”.
Dit betekent een levensstijl waarbij wij de aarde en alles wat erop leeft zo min mogelijk schade
proberen te berokkenen. GemeenteBelangen zet zich daarbij in voor een groenere, slimmere en
gezondere gemeente Aalten. Waarbij duurzaam gebruik van materiaal en de duurzame inzet van
mensen moet zorgen voor een beter leefklimaat.
1. Kennisontwikkeling en alle vormen van innovatie gericht op duurzame economische
vooruitgang moedigen wij aan.
2. De gemeente onderschrijft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en handelt
daarnaar.
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3. Bij ruimte-intensieve investeringsbeslissingen, zoals bijvoorbeeld zonneweides, worden
toegang tot groen, natuur- en cultuur belangen, de volksgezondheid en economische
belangen structureel meegewogen in de besluitvorming.
4. Hergebruiken van afval als grondstof voor nieuwe producten op een economisch
verantwoorde wijze. (zie 6.4 circulaire economie)
5. Daken op bedrijventerreinen, van ligboxenstallen en andere gebouwen gebruiken voor
zonnepanelen.
6. Windmolens in de Achterhoek blijken minder rendabel dan gedacht. Ook tasten ze het
landschapsbeeld aan. Wij zijn tegen meer windmolens op land en participeren eventueel in
windmolens op zee.
7. Wij zijn voorstander van een actieve voorlichting over duurzaamheid en gezondheid. Deze
campagne kan ook uitgerold worden onder jongeren waarbij wedstrijdelementen zoals wie
het minste voedsel verspilt en gezond en energiezuinig koken een plek hebben.
8. De duurzame componenten van een initiatief laten meetellen bij de leges bepaling:
hoe duurzamer een initiatief, hoe lager de (bouw)leges.

7. Samenwerking
7.1. REGIONALE SAMENWERKING
De afgelopen vier jaar zijn wij meer gaan samenwerken met andere gemeenten op verschillende
terreinen. Door krachten te bundelen kun je soms meer bereiken. Samenwerken is dan slim.
Samenwerking is er op het gebied van het sociale domein bijvoorbeeld jeugdzorg en onderwijs. Ook
zijn er de zogenoemde gemeenschappelijke regelingen. Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet en de Wsw 6 voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek en de Wsw
voor de gemeente Montferland. Wij zijn onderdeel van de Regio Achterhoek. Deze en andere
gemeenschappelijke regelingen vragen om nieuwe manieren om toezicht en invloed te blijven
houden in deze samenwerkingsverbanden. GemeenteBelangen wil niet dat we als gemeente de grip
verliezen en zetten ons hiervoor actief in. Ons motto is: lokaal wat lokaal kan en kritisch meedenken
en meebeslissen wat regionaal gebeurt. Waarbij regionale herindeling geen optie is. Wij willen een
bestuur dat dicht bij de inwoner staat.
7.2. INTERNATIONALE SAMENWERKING / GRENZELOZE SAMENWERKING
GemeenteBelangen wil bestuurlijke samenwerking met de Stadt Bocholt voortzetten en waar
mogelijk intensiveren waarbij de internationale commissie een belangrijke schakel is voor zaken die
de grensbewoners aangaan. Eventuele obstakels van grensverdragen en wettelijke regelgeving
moeten bespreekbaar blijven. In ieder geval dient de grensoverschrijdende hulpverlening zoals
ambulance, politie en brandweer in stand te blijven.

6

Wet sociale Werkvoorziening
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Busverbinding Bocholt-Aalten. Er loopt op dit moment, tot eind 2018, een pilot met een
busverbinding tussen Aalten en Bocholt. Wij streven ernaar om deze grensoverschrijdende pilot tot
een succes te maken. Het project moet tijd krijgen om succesvol te zijn. Indien nodig zou de pilot
periode verlengd moeten worden.

8. FINANCIËN
8.1. FINANCIEEL BELEID
GemeenteBelangen wil een solide financieel beleid. De gemeente gaat verantwoord om met de haar
toevertrouwde middelen. Wij willen een sluitende meerjarenbegroting voor een gezonde financiële
situatie. De begroting heeft voldoende buffer om risico’s op te vangen. Structurele uitgaven worden
met structurele middelen gedekt. Dit geldt ook in crisistijd. Indien bezuinigingen noodzakelijk zijn
worden de kerntaken goed uitgevoerd en bespaard op niet kerntaken. Het uitgangspunt hierbij is:
geld volgt beleid! En niet andersom. GemeenteBelangen wil dat de gemeente Aalten een financieel
zelfstandige gemeente blijft.
8.2. GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
De gemeente moet bedrijfsmatig werken en handelen, gericht zijn op doelmatigheid, continuïteit en
zekerheid. GemeenteBelangen wil dat het beleid begrijpelijk geformuleerd wordt en controleerbaar
is. Dat daarbij voortdurend oog is voor mogelijkheden tot besparing in de gemeentelijke organisatie
is voor GemeenteBelangen noodzakelijk. Dit draagt bij aan het draagvlak binnen de samenleving
(voorbeeldfunctie). Wij willen daarom een proactief efficiency beleid waarbij elk jaar enkele
verbeterprojecten worden gerealiseerd.
8.3. PROGRAMMABEGROTING
Wij vinden het belangrijk dat de inwoners weten waar het gemeenschapsgeld aan uitgegeven wordt
en wat de plannen zijn. Wij willen dat de programmabegroting in een filmpje in begrijpelijke taal
uitgelegd wordt. Dit filmpje kan op de website en ook in openbare gebouwen vertoond worden.
8.4. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
GemeenteBelangen vindt dat gemeentelijke belastingen alleen mogen worden verhoogd als een
grondige analyse van de noodzakelijke uitgaven en de financiële positie onontkoombaar tot die
noodzaak leidt. De inzet is een financieel zelfstandige gemeente te blijven. Wij willen de woonlasten
voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.
8.5. SUBSIDIES
GemeenteBelangen vindt dat verenigingen, organisaties, cultuur en gemeenschapshuizen een
belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente. Het gemeentelijk beleid kent
verschillende vormen van subsidies. Subsidies hebben als doel bepaalde ontwikkelingen te
stimuleren op het gebied van algemeen en maatschappelijk belang. In 2018 worden nieuwe
subsidieregels vastgesteld. Er zijn verenigingen in onze gemeente die moeite hebben het hoofd
boven water te houden. Bij het vaststellen van nieuwe subsidieregels wil GemeenteBelangen de
focus leggen op de maatschappelijke waarde die verenigingen vertegenwoordigen.
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Subsidiegelden zijn gemeenschapsgelden en iedere vereniging heeft daar in evenredigheid recht op.
Als er bij verdeling van gelden afgeweken wordt van dit principe dan zal hier een goede
onderbouwing voor gegeven worden. Bij de vaststelling van de nieuwe regelgeving zal ook het belang
van de culturele organisaties en activiteiten betrokken worden. Ook hier telt de maatschappelijke
waarde. Wij zijn voor een prestatieovereenkomst waarin helder is wat de toegevoegde waarde is
voor onze gemeenschap en de leefbaarheid. De gemeente moet actief blijven zoeken naar
provinciale, landelijke en Europese subsidies.

GemeenteBelangen:
Gewoon voor iedereen!

“Samen hart voor lokaal belang”
Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2018 – 2022

Pagina 24 van 29

9. SPEERPUNTEN GEMEENTEBELANGEN 2018-2022
Onze ideeën en idealen hebben wij verwoord in speerpunten.
1. De inwoner staat centraal.
GemeenteBelangen:
- Vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij hun buurt. Mogelijkheden om
de mening van inwoners te horen willen wij verder uitbreiden.
- Is voor een interactieve gemeente die particulier initiatief hoort, stimuleert en waar
nodig ondersteunt.
- Is voor het benoemen van een kinderburgemeester en wil een actieve inzet om de
mening van jongeren te horen.
2. Wonen.
GemeenteBelangen:
- Is voor een betaalbaar woningaanbod voor starters, alleenstaanden, gezinnen,
eenoudergezinnen en ouderen.
- Vindt dat bij de woningbouwplanning gekeken moet worden naar alternatieve
woonvormen, nieuwe ontwikkelingen wat betreft woonbehoefte moeten daarbij
leidend zijn.
- Wil dat de gemeente goede prestatieafspraken maakt met de woningbouwcorporaties
om een betaalbaar, levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod te realiseren.
3. Een groene gemeente.
GemeenteBelangen:
- Wil dat het groenonderhoud in onze hele gemeente op een hoger niveau komt. Van
sober onderhoud naar meer aantrekkelijk groen.
- Vindt dat het snoeien van groen aangepast moet worden aan de seizoenen waarbij er
aandacht is voor insecten en andere dieren.
4. Vrijwilligers, het hart van onze samenleving.
GemeenteBelangen:
- Is voor het aanstellen van een gemeentelijk contactfunctionaris die het aanspreekpunt is
voor verenigingen. De contactfunctionaris biedt ondersteuning door mee te denken bij
de verschillende financiële, bestuurlijke of organisatorische vragen en is een spil bij
aanvragen van subsidies en vergunningen.
5. Mantelzorgers ontzorgen.
GemeenteBelangen:
- Is voor een mantelzorgmakelaar die mantelzorgers helpt bij regeltaken wanneer zij te
maken krijgen met instanties en wettelijke regelingen.
- Vindt projecten als Ervaringsmaatjes en Jonge Helden voor jonge mantelzorgers een
belangrijke ondersteuning.
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6. Geef de ondernemer de ruimte.
GemeenteBelangen:
- Wil dat mogelijkheid tot bundeling van bedrijventerreinen onderzocht wordt voor een
meer gericht aanbod.
- Vindt dat bestaande bedrijven behouden moeten worden voor onze gemeente.
- Lokale bedrijven zouden bij uitbreiding niet gehinderd mogen worden door provinciale
afspraken.
- Vindt dat de bedrijfscontactfunctionaris structureel overleg moet hebben met lokale
ondernemers, zorg en onderwijs om voor jongeren stage en afstudeerplekken te
creëren.
7. Vitale winkelcentra.
GemeenteBelangen:
- Is voor het aanstellen van een centrummanager voor de kernen Aalten/Dinxperlo.
De centrummanager gaat aan de slag met invulling van leegstaande panden,
aanloopstraten van winkelgebieden en uitstraling van de winkelcentra in de kernen
Aalten en Dinxperlo.
- Wil onderzoek naar een leegstandsbelasting voor panden die langdurig leeg staan en
een aangepaste OZB voor ondernemers.
8. Circulaire economie.
GemeenteBelangen:
- Wil hergebruik van producten en grondstoffen stimuleren, het voorkomt vervuiling en
bespaart energie en grondstoffen. Hergebruik levert ook werkgelegenheid voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen het contract met “Kringloop Aktief”
vernieuwen waarbij goederen tegen een vergoeding aan huis worden opgehaald.
9.Leefbaarheid.
GemeenteBelangen:
- Wil dat er verder geïnvesteerd wordt in de versterking van de leefbaarheid van de
kernen Aalten, Bredevoort en Dinxperlo.
- Is voorstander van een eenmalige toekenning van een financiële bijdrage per inwoner
van de verschillende buurtschappen. Leefbaarheid in de buurtschappen vraagt meer dan
in de kernen waar verschillende voorzieningen zijn.
10. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat slim is.
GemeenteBelangen:
- Is voor regionale samenwerking daar waar krachten bundelen slim is.
- Is tegen regionale herindeling.
- Onze inzet: dichtbij, herkenbaar en lokale kracht bundelen.

“Samen hart voor lokaal belang”
Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2018 – 2022

Pagina 26 van 29

11. Voor iedereen toegankelijk.
GemeenteBelangen:
- Vindt dat openbare gebouwen en wegen in onze gemeente voor iedereen toegankelijk
moeten zijn.
- Wil in de kernen Aalten, Bredevoort en Dinxperlo een openbaar toilet. Mindervaliden en
ouderen moeten toegang hebben tot een openbaar toilet zodat ze niet aangewezen zijn
op openingstijden van accommodatie waar een (invaliden) toilet aanwezig is.
12. Bereikbaarheid.
GemeenteBelangen:
- Blijft zich inzetten voor een goede bereikbaarheid digitaal, via de weg, per spoor en bus.
- Is voor voortzetting van de pilot busverbinding Bocholt/Aalten
- Wil onderzoek naar uitbreiding van de elektrokar voor buurtschappen en een mobiel
gedeelde auto voor kernen en buurtschappen.
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