Samenwonen, Samenleven,
Samenwerken

“Met

voor onze gemeente”

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

100% Lokaal dichtbij en onafhankelijk

Inhoudsopgave
1. LOKAAL WAT KAN, REGIONALE EN ANDERE SAMENWERKINGSVORMEN VERTALEN NAAR
LOKALE MAAT. ................................................................................................................. 5
2. LEEFBAARHEID= LEEFBARE DORPEN, KERNEN EN BUITENGEBIED ........................................ 5
Samen betrokken, inwonersparticipatie ............................................................................. 5
Onder leefbaarheid verstaan wij: ........................................................................................ 6
Gebouwen en voorzieningen ............................................................................................... 6
Veilige leefomgeving ............................................................................................................ 6
Bereikbaarheid, verkeer en vervoer .................................................................................... 6
Aantrekkelijke leefomgeving. .............................................................................................. 6
3. WONEN, EEN FIJNE WOONPLEK VOOR IEDEREEN. .............................................................. 7
4. GEZONDHEID, ZORG EN WELZIJN VOOR JONG EN OUD. ...................................................... 8
Gezonde, vitale samenleving ............................................................................................... 8
De inclusieve samenleving ................................................................................................... 8
Lokaal sterk tegen eenzaamheid ......................................................................................... 9
Jeugd ..................................................................................................................................... 9
Ouderen .............................................................................................................................. 10
Mantelzorgers ..................................................................................................................... 10
Verenigingen ....................................................................................................................... 11
Vrijwilligers ......................................................................................................................... 11
Sport .................................................................................................................................... 11
Kunst & Cultuur .................................................................................................................. 12
5. ECONOMISCHE KANSEN, LOKAAL ONDERNEMERSCHAP EN WERKGELEGENHEID. .............. 13
6. TOERISME EN RECREATIE ................................................................................................. 13
7. NATUURLIJKE OMGEVING EN GROEN............................................................................... 14
Natuurlijke omgeving en natuurbeheer ............................................................................ 14
Groen................................................................................................................................... 14

Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2022 – 2026.

Pagina 1

8. DUURZAAMHEID ............................................................................................................. 15
9. ONTWIKKELINGEN AGRARISCHE SECTOR .......................................................................... 17
10. FINANCIEN ...................................................................................................................... 17
11. SPEERPUNTEN GEMEENTEBELANGEN 2022 - 2026 ............................................................ 18

Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2022 – 2026.

Pagina 2

Beste inwoners,
Ons verkiezingsprogramma staat voor:
Samen met inwoners, verenigingen en organisaties
de kernen en het buitengebied van de gemeente Aalten
leefbaar, toekomstbestendig, gezond houden en verder te ontwikkelen.
Een gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is voor iedereen. Daar willen wij
ons politiek voor inzetten en samen met u aan werken!
Met elkaar werken aan een goed woon- en leefklimaat geeft de samenleving vitaliteit en
inclusiviteit. Er is veel kracht, inzet en betrokkenheid in de gemeenschap. Dat willen wij
stimuleren, verbinden en ondersteunen.
GemeenteBelangen zet zich in voor zaken die goed zijn voor onze gemeente en haar
inwoners. Wij kijken bij al onze besluiten naar de lokale ontwikkelingen en de toegevoegde
waarde voor, en belangen van de inwoners van de gemeente Aalten. Wij zijn geen landelijke
partij. Wij worden niet gehinderd door richtlijnen of standpunten van landelijke partijen.
GemeenteBelangen bepaalt haar eigen koers gestuurd door de belangen van u als inwoner.
Wij kunnen daardoor flexibel reageren en actie ondernemen. Als partij zijn wij actief, kritisch
en betrokken.
Wij staan voor realistische uitgangspunten en constructieve politiek. Uw mening klinkt via
ons door in de gemeenteraad. In samenspraak met de inwoners komen initiatieven tot
stand.
Voor u ligt ons programma op hoofdpunten met hart voor onze gemeente en haar inwoners.
Wij maken ons hard voor uw belang. Uw belang is voor ons leidend. Juist nu!
GemeenteBelangen is een sociaal/liberale partij ruim 50 jaar actief in de gemeentelijke
politiek.
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Behaalde Resultaten
De afgelopen vier jaar is door ons constructief meegewerkt aan het raadsprogramma waarin
wij ons binnen de raad hebben ingezet voor uw belangen.
Een aantal van de behaalde resultaten:
• Verplaatsing van supermarkt Jumbo naar het terrein van de Metaalgaasweverij in
Dinxperlo
• Lage woonlasten voor onze inwoners.
• Alleen windmolens in Hagewind Park in Aalten. In het park alleen bestaande
windmolens vervangen, er komen geen nieuwe windmolens bij.
• Eerst onderzoek mogelijkheden zonnepanelen op daken in het buitengebied en op
industrieterreinen voordat er grote zonneparken gerealiseerd worden.
• Woningbouw Bredevoort aan de Bekendijk en verplaatsing van de spar supermarkt.
• Dorpsmanager voor Dinxperlo
• Totstandkoming van sportpark ’t Welink en Sportpark Zuid.
• Jongerenhuis in Aalten en Dinxperlo, project Think op Schaersvoorde, preventief
ondersteuners jeugd (POJ) bij huisartsen.
• Onderhoud hulpmiddelen dichtbij huis in eigen beheer.
• Woningbouw op de plek van de voormalige Technische School aan de Ludgerstraat in
Aalten.
• Woningen op de plek voormalige school De Wegwijzer in Dinxperlo.
• Opstellen centrumvisie Dinxperlo met voorafgaand een participatieproces waarbij
belanghebbenden en inwoners betrokken zijn.
• Belanghebbenden zijn actief betrokken bij de herinrichting van de Dijkstraat, de
Admiraal de Ruyterstraat, Beggelderdijk, Nieuwstraat en Terborgseweg.
• Uuthuuskes, kleine woningen voor 1-persoonshuishoudens.
• Mogelijkheden om gebruik te maken van toiletten in de kernen.
Ook de komende vier jaar kunnen wij met uw steun weer de juiste dingen realiseren.

Stem 16 maart GemeenteBelangen
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1. LOKAAL WAT KAN, REGIONALE EN ANDERE SAMENWERKINGSVORMEN VERTALEN
NAAR LOKALE MAAT.
GemeenteBelangen is een lokale partij die kijkt naar slimme en praktische vormen van
samenwerking. Wij vinden belangrijk dat samenwerking een duidelijke lokale inbreng en
uitwerking heeft. Bij samenwerking in de regio, met buurtgemeenten of in andere
verbanden is er sprake van een versterking van de leefomgeving en het welzijn van onze
inwoners. Wij vinden het belangrijk dat de raad op lokaal niveau verantwoording kan
afleggen over de inzet van gemeenschapsgelden.
GemeenteBelangen staat voor:
• Lokaal wat lokaal kan. Geen herindeling maar regionale samenwerking daar waar
krachten bundelen een belangrijke bijdrage betekent voor onze gemeente.
• Slimme en praktische vormen van samenwerking.
• Duidelijke lokale inbreng en uitwerking.
• Actief toezicht op de verschillende samenwerkingsverbanden. Een positieve opstelling
met een kritische blik is daarbij ons uitgangspunt.
2. LEEFBAARHEID= LEEFBARE DORPEN, KERNEN EN BUITENGEBIED
Voor GemeenteBelangen betekent leefbaarheid:
‘de waardering van de woonomgeving door de bewoners’
Een basisvoorwaarde voor leefbaarheid vormt de inwonersparticipatie
Samen betrokken, inwonersparticipatie
GemeenteBelangen wil dat er aandacht en een persoonlijke benadering is voor de ideeën,
wensen en behoeften van inwoners. Inwoners van onze gemeente zijn de spil en spirit van
de woonkernen. Zij zorgen voor leefbaarheid en levendigheid, vandaag en in de toekomst.
Inwoners voelen zich betrokken bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurt. Voor
GemeenteBelangen is het een voorwaarde dat inwoners betrokken worden bij het
veranderen van hun leefomgeving. Er moet ruimte zijn om uw ideeën met betrekking tot
leefomgeving in te brengen en verder te ontwikkelen. Een goed participatieproces vormt de
basis voor draagvlak. GemeenteBelangen wil dat dit een nog grotere impuls krijgt als vanaf
2022 de Omgevingswet intreedt. De Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid bij
burgers zelf, waarbij het de bedoeling is dat met lokale initiatieven oplossingen worden
gevonden voor maatschappelijke problemen en dat burgers zelf direct invloed hebben op
hun leefomgeving.
Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2022 – 2026.
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GemeenteBelangen staat voor:
• Medezeggenschap over de eigen leefomgeving.
Onder leefbaarheid verstaan wij:
• De fysieke woonomgeving: gebouwen en voorzieningen, natuurlijke omgeving;
• De sociale omgeving: bewoners en hun interactie, economie en werk;
• Criminaliteit, overlast en veiligheid.
Al deze genoemde punten krijgen in dit programma aandacht.
Gebouwen en voorzieningen
GemeenteBelangen werkt actief mee aan de leefbaarheid van de 3 kernen en de 8
buurtschappen. Wij streven naar een zo’n optimale leefomgeving en blijven financieel
ondersteuning geven bij het ontplooien en opzetten van activiteiten ten gunste van de lokale
samenleving. De bestaande voorzieningen (bibliotheken, Kulturhusen) willen wij zoveel
mogelijk instant houden. Voor ons geldt hier dat kwaliteit boven kwantiteit gaat.
Veilige leefomgeving
GemeenteBelangen vindt een veilige en leefbare woonomgeving van essentieel belang.
Hierin ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. GemeenteBelangen wil dat de gemeente hier
actief op inzet. Bij (dreigende)overlast kan de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren,
als bemiddelaar een grotere rol spelen. Bij calamiteiten vinden wij dat een goede
hulpverlening geborgd is; we blijven alert op de aanrijtijden van de hulpdiensten.
Bereikbaarheid, verkeer en vervoer
Een goede lokale en regionale infrastructuur is van levensbelang voor de economie en voor
de leefbaarheid in onze gemeente. Knelpunten in vervoer en bereikbaarheid hebben
continue onze aandacht. De verkeersveiligheid in de schoolomgeving en een goede en
veilige bereikbaarheid van het centrum blijven belangrijke aandachtspunten. Ook digitale
bereikbaarheid is van groot belang. Innovatie gaat razendsnel, alertheid op nieuwe
ontwikkelingen is belangrijk.
Aantrekkelijke leefomgeving.
GemeenteBelangen waardeert alle initiatieven die de leefbaarheid bevorderen en zijn voor
het instellen van een budget voor inwonersinitiatieven die de leefomgeving verbeteren.
Bijvoorbeeld natuurspeeltuintjes, moestuintjes, geveltuintjes aanleggen. Hierbij willen we
ook graag de kinderraad betrekken.
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GemeenteBelangen gaat voor:
• Het instellen van een budget voor inwoners om hun leefomgeving te verbeteren.
• Ondersteuning geven aan lokale activiteiten in kernen en buurschappen.
3. WONEN, EEN FIJNE WOONPLEK VOOR IEDEREEN.
Vrijheid van wonen is een belangrijk uitgangspunt voor GemeenteBelangen. Er mag meer
ruimte komen om de inwoner zelf te laten kiezen op welke manier, op welke wijze en in wat
voor soort woning hij wil wonen. De gemeente schept voorwaarden voor inwoners om in
eigen kern te kunnen blijven wonen. Dit betekent een gevarieerd aanbod van woningen
afgestemd op de vraag. Bij nieuwbouw zetten wij ook in op duurzame en betaalbare,
kleinere woningen voor 1 á 2 persoonshuishoudens. Een evenwichtig woningaanbod in
zowel het koopsegment als in de huursector is noodzakelijk. Voor jongeren worden er
starterswoningen gebouwd. De bouw van levensloopbestendige woningen wordt
gestimuleerd. Stimulering dat leegstaande panden (winkels) binnen de vastgestelde
kernwinkelgebieden omgevormd worden tot woningen vindt GemeenteBelangen een goede
zaak. Gemeente faciliteert dit proactief!
GemeenteBelangen gaat voor:
• De gemeente maakt duidelijke prestatieafspraken met woningcorporaties en
projectontwikkelaars over de bouw van voldoende betaalbare koop en huurwoningen
voor de verschillende doelgroepen.
• Om bouwprocessen en woningbouw te versnellen in uitvoering en regelgeving zijn wij
voor het opzetten tijdelijk (specialistische) team wonen.
• Bouwen naar behoefte! In samenspraak met inwoners bij het realiseren van
nieuwbouwprojecten sturen op de inrichting van het project met starterswoningen,
levensloopbestendige woningen en sociale woningbouw.
• Eigen inwoners, oud-inwoners en mensen met een sociaal of economische binding
krijgen in principe voorrang voor een sociale koop- en huurwoningen.
• Wij zijn voorstander van een zelfbewoningsplicht om speculatie met onroerend goed
te voorkomen.
• De gemeente creëert ruimte voor experimentele woonvormen (zoals o.a. tinyhouses,
verplaatsbare woningen), generatiewoningen in alle kernen van de gemeente en de
buurtschappen.
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• Door middel van voorlichting en voorwaarden stimuleert de gemeente het bouwen
van duurzame en levensloopbestendige woningen.
• Mogelijkheden creëren om leegstaande panden (winkels) aan te passen voor
woningen, ook als dit betekent dat er in het centrum winkelpanden verdwijnen.
• Toestaan van tijdelijke, verplaatsbare burgerwoningen in het buitengebied.
• Door sloop van verouderde bedrijventerreinen komt ruimte vrij voor de nieuwbouw
van woningen.
4. GEZONDHEID, ZORG EN WELZIJN VOOR JONG EN OUD.
Gezonde, vitale samenleving
GemeenteBelangen staat voor een vitale, gezonde samenleving die sociaal en verbindend is
en waar preventie een belangrijke rol speelt. Het welzijn van onze inwoners staat centraal.
Wij willen voorkomen dat inwoners in een onnodig complexe of schrijnende situatie komen.
Vitaal betekent voor ons veerkrachtig en uitgaan van mogelijkheden. Wij vinden dat zorg
voor en solidariteit met hen die het tijdelijk of structureel niet redden bij een sociale en
vitale leefgemeenschap horen. Lasten worden naar evenredigheid verdeeld en eenieder
draagt naar vermogen eraan bij.
GemeenteBelangen staat voor:
• De waarde van samenwonen, samenleven en samenwerken geeft de samenleving
vitaliteit en inclusiviteit.
GemeenteBelangen gaat voor:
• Stroomlijnen van toegangswegen met een vast aanspreekpunt voor hulpvragen
waardoor de inwoner adequaat wordt geïnformeerd en geholpen. Niet van het kastje
naar de muur.
• Vergroten bewustwording van preventieve levensstijl. Stimuleren van lokale
preventieprogramma’s. Laagdrempelige ondersteuning van buurtprojecten,
verenigings- en inwonersinitiatieven met een soepele vergunningsaanvraag en waar
nodig een financiële impuls.
• Beeldboodschappen toepassen om sociaal maatschappelijke activiteiten meer
zichtbaar te maken door bijv. bibliotheek, huisartsen, verenigingen enz.
De inclusieve samenleving
Wij willen dat onze gemeente voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen kan meedoen.
Het is belangrijk dat mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig blijven
Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2022 – 2026.
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functioneren. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn de basis en worden waar
nodig ondersteunt. Mensen die op andere plekken gevaar lopen zijn hier welkom. Belangrijk
hierbij is dat ze de taal leren, meedoen en aansluiting zoeken bij de normen en waarden van
onze samenleving. De gemeente heeft de regie en het overzicht om inwoners en
organisaties aan elkaar te koppelen en gebruik te maken van elkaars kracht.
Initiatieven die ervoor zorgen dat inwoners elkaar ontmoeten ondersteunen wij van harte.
Lokaal sterk tegen eenzaamheid
Eenzaamheid komt voor onder jong en oud. Door de coronacrises is eenzaamheid verder
toegenomen. Eenzaamheid kan zorgen voor ziekten zoals o.a. depressies en
angststoornissen en is medeoorzaak bij andere ziekten. Hierdoor kunnen mensen worden
belemmerd in het meedoen en functioneren in onze maatschappij.
GemeenteBelangen wil extra aandacht voor eenzaamheid onder jong en oud.
GemeenteBelangen staat voor:
• De samenleving zijn wij allemaal, inclusiviteit kent geen leeftijd!
• GemeenteBelangen wil extra aandacht voor eenzaamheid onder jong en oud
• Een gemeente die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen kan meedoen in de
maatschappij en uitgaan van ieders mogelijkheden. Dat zijn voor ons belangrijke
uitgangspunten bij het integratiebeleid in de samenleving en op de arbeidsmarkt.
Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, via Laborijn, aansluiting
laten zoeken bij Stichting Actief en/ of andere kringloopwinkels.
• Armoedebestrijding en adequate schulddienstverlening om schulden te voorkomen en
voorlichting gericht op toekomstperspectief en eigen verantwoordelijkheid.
• Een belangrijk aandachtspunt blijven openbare toiletvoorzieningen, in bereikbaarheid
en openstelling.
Jeugd
Jeugd betekent toekomst. Ieder kind heeft het recht heeft om zorgeloos op te groeien en
goed onderwijs te genieten en zijn of haar talenten te ontwikkelen. GemeenteBelangen staat
daarvoor. Met deze drie aspecten wordt er een basis gelegd voor een stabiele toekomst. Wij
willen dat jongeren nog meer betrokken worden bij het jeugd- en jongerenbeleid binnen
onze gemeente. Hiervoor willen wij op regelmatige basis gesprekken voeren, bijvoorbeeld
met een jongerenraad, die kunnen leiden tot nieuwe inzichten en voeding geven aan het
gemeentelijk beleid.
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GemeenteBelangen gaat voor:
• Dat ieder kind zorgeloos kan opgroeien, goed onderwijs krijgt en zijn of haar talenten
kan ontwikkelen.
• Voorkomen van opgroeien van kinderen in armoede
• Jongeren meer betrekken bij het (jeugd- en jongeren) beleid in onze gemeente
bijvoorbeeld door middel van het instellen van een jongerenraad.
• Een bredere inzet van preventie bij bijvoorbeeld verenigingen en scholen ter
voorkomen van o.a. drugsgebruik door jongeren.
Ouderen
De verbinding van oud en jong vinden wij van groot belang voor beide leeftijdsgroepen, het
draagt bij aan inclusiviteit. In onze gemeenschap leven steeds meer ouderen die
maatschappelijk betrokken zijn en vrijwilligers- en of mantelzorgfuncties vervullen. Wij
vinden het belangrijk dat kwetsbare ouderen gehoord worden en steunen hun in streven
naar behoud van zelfstandigheid en actieve deelname aan het maatschappelijk leven.
GemeenteBelangen staat voor:
• Het belang van verbinding tussen oud en jong en jong en oud.
Mantelzorgers
De druk op mantelzorgers is hoog en zal verder toenemen. Steeds meer jongeren zijn
mantelzorgers van zieke ouders, broers of zussen. De grenzen van wat mantelzorgers doen
en kunnen bewaken we samen. GemeenteBelangen wil dat we de druk op mantelzorgers
indien nodig beperken en niet verplichten. Het is belangrijk dat zij tijdig op adem kunnen
komen en niet overbelast te raken.
GemeenteBelangen gaat voor:
• Mantelzorgers ontzorgen en niet verplichten.
• Mantelzorgers doelgericht ondersteunen en expliciet betrekken bij de invulling van
zorg.
• Vast aanspreekpunt en loketfunctie voor mantelzorgers waarbij er speciaal aandacht is
voor het welzijn van de mantelzorger.
• Procedures voor het realiseren van mantelzorgwoningen of samenwonen met
mantelzorgers vereenvoudigen en versnellen.
• Initiatieven vanuit de samenleving om aanvullende zorg en aandacht worden
gefaciliteerd en ondersteund.
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Verenigingen
Binnen onze gemeente zijn ruim honderd verenigingen actief op het gebied van sport,
muziek en cultuur. Het verenigingsleven is de verbindende factor in de samenleving waarbij
vrijwilligers onontbeerlijk zijn. GemeenteBelangen zet zich in om verenigingen te
ondersteunen en te faciliteren. Het heeft geresulteerd in mooie sportvoorzieningen en vele
culturele accommodaties. GemeenteBelangen wil de aanstelling van een gemeentelijke
contactfunctionaris die het aanspreekpunt is voor alle verenigingen door mee te denken bij
de verschillende financiële, bestuurlijke of organisatorische vragen. Ook kan deze een spil
zijn bij aanvragen van subsidies en verschillende evenementen. Zo vermindert de
contactfunctionaris de regeldruk bij verenigingen en bevordert de levensvatbaarheid.
GemeenteBelangen wil verenigingen die maatschappelijke initiatieven in het kader van het
sociaal domein ontplooien naar evenredigheid tegemoetkomen in een vermindering van
OZB.
Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het hart van onze samenleving. Het beroep dat op vrijwilligers wordt gedaan
is groot en maakt hun onmisbaar. Het beroep op vrijwilligers groeit en hun aantal neemt
steeds meer af. Het is belangrijk vrijwilligerswerk te stimuleren en mogelijke drempels weg
te halen. Waardering en beloning voor vrijwilligers verdient een goede plek. Wij willen
jongeren uitdagen en enthousiasmeren om de waarde van vrijwilligerswerk voor de
samenleving en voor jezelf te ontdekken.
GemeenteBelangen gaat voor:
• Aanstelling van een gemeentelijke contactfunctionaris voor alle verenigingen en
maatschappelijke organisaties om hun bestaansrecht te waarborgen en vrijwilligers
zoveel mogelijk te behouden.
• Verenigingen die maatschappelijke initiatieven ontplooien in het sociaal domein naar
evenredigheid tegemoetkomen in een vermindering van OZB.
Sport
Sport heeft een maatschappelijke functie met betrekking tot gezondheid, plezier en
ontspanning. Bewegen is voor gezond voor iedereen. Van jong tot oud! GemeenteBelangen
wil het bewegen stimuleren ongeacht de leeftijd en of dit in verenigingsverband of
individueel plaatsvindt. Wij zijn voor uitbreiding en versterking van mogelijkheden in de
openbare ruimte tot bewegen.
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GemeenteBelangen gaat voor:
• Vernieuwen van het openluchtbad in Dinxperlo
• Zwemvoorzieningen behouden in de grote kernen.
• Financiële stimulans voor verenigingen om sportparken vrij toegankelijk te maken voor
jong en oud.
• Een Jeu de Boules baan in centrum Dinxperlo en Aalten.
• Creëren van een trimbaan in overleg met verenigingen op sportpark Zuid en sportpark
’t Welink.
• Bewegen in de openbare ruimte is gratis, werkt preventief en bevordert de
gezondheid. GemeenteBelangen wil een financiële ondersteuning voor initiatieven die
meer bewegen in de openbare ruimte voor jong en oud creëren.
Kunst & Cultuur
Kunst & Cultuur verbindt en geeft kleur aan onze samenleving! Een rijk aanbod van culturele
activiteiten is goed voor vorming en educatie en draagt bij aan creativiteit en ontmoeting.
Voor het welzijn van de inwoners van onze gemeente zijn culturele activiteiten daarom
onmisbaar. Hierbij is ons uitgangspunt dat inwoners ruimte moeten behouden om deze
activiteiten te organiseren. Gemeenschapshuizen, ontmoetingscentra, musea, en ander
culturele ontmoetingscentra zoals de Koppelkerk spelen hierin een belangrijke rol.
GemeenteBelangen gaat voor:
• In Dinxperlo een vaste en geschikte locatie realiseren voor kunst en cultuur waar o.a.
muziekverenigingen, muziekonderwijs, koren een vaste oefenplek hebben en
concerten gegeven kunnen worden. Deze locatie kan mede gebruikt worden voor
exposities en andere kunstvormen.
• Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten in hun plannen te ondersteunen om hun
functie als een belangrijke educatieve en toeristische trekpleister te vergroten.
• Activiteiten benadrukken van het grenslandmuseum in Dinxperlo waarbij de unieke
grensligging en het leven met en zonder grenzen uit de doeken wordt gedaan.
• De waarde van de Koppelkerk. Deze heeft in de afgelopen jaren aangetoond een
culturele vrijplaats te zijn waar voor jong en oud allerlei activiteiten zijn.
• Culturele activiteiten in de openbare ruimte meer aandacht geven en aanvullen. Ze
kunnen uitgebouwd worden denk bijvoorbeeld aan kunstroutes.
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5. ECONOMISCHE KANSEN, LOKAAL ONDERNEMERSCHAP EN WERKGELEGENHEID.
Ondernemers hebben de ruimte nodig. GemeenteBelangen steunt bestaande en nieuwe
ondernemers in hun ontwikkelbehoefte en waar mogelijk participeert de gemeente hierin
actief mee. Denk hierbij aan agrarische gebieden die vrijkomen beschikbaar te stellen voor
kleinschalige bedrijven of uitbreiding van de recreatiesector. Dreigende leegstand en
daarmee verpaupering willen wij kunnen transformeren tot b.v. woonvormen. Optimaliseer
het gebruik van onze bedrijventerreinen zodat ze maximaal benut worden. Wij blijven voor
het aanstellen van een fulltime bedrijfscontactfunctionaris die de contacten optimaliseert.
Ondernemers kunnen binnen onze gemeente vroegtijdig zo hun wensen en behoeften
kenbaar maken.
GemeenteBelangen gaat voor:
• Ontwikkeling nieuw industrieterrein bij de kern Aalten.
• Verhoging van de snelheid in procedures en vereenvoudiging van regelgeving.
Gemeente heeft een proactieve en stimulerende houding bij bedrijfsontwikkelingen.
Dit geldt ook voor procedures van de Omgevingsdienst Achterhoek.
• Horecaondernemers zwaar getroffen door de coronamaatregelen de komende 4 jaar
financiële ondersteuning geven door geen lokale heffingen zoals precario- en
reclamebelastingen op te leggen.
• Optimalisering van intergemeentelijke samenwerking met onze Achterhoekse en
Duitse buren op het gebied van economie, onderwijs, sport en cultuur en
rampenbestrijding (brandweer, ambulance en politie).
• Behoud van werkgelegenheid door lokale ondernemers en startende ondernemers te
ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. GemeenteBelangen wil een uitbreiding van
aanstelling naar een fulltime functie van bedrijfscontactfunctionaris.
• Actief beleid op (winkel)bedrijfsverplaatsingen en aanpassing van
bestemmingsplannen om leegstaande panden weer invulling te kunnen geven.
6. TOERISME EN RECREATIE
Toerisme biedt veel kansen een belangrijke economische pijler in onze gemeente worden.
De natuur in onze gemeente trekt veel toeristen. De recreatieve functie van onze gemeente
wordt nog niet optimaal benut. GemeenteBelangen ondersteunt actief de ontwikkeling van
toerisme en recreatie. Wij willen ons als recreatiegemeente op de kaart zetten en
ondersteunen innovatieve initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme. Kortom het
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op de kaart zetten van de gemeente als toeristische trekpleister verdient alle aandacht en
energie van het gemeentebestuur.
GemeenteBelangen gaat voor:
• Toerisme biedt belangrijke kansen voor economische groei en behoud van
leefbaarheid voor inwoners en lokale ondernemers. Versterking van wandel- en
fietspaden structuur met aandacht voor natuur en cultuur en deze laten aansluiten op
de paden van onze (Duitse)buurgemeenten, camping, horeca en dagtoerisme.
• We willen de mogelijkheden in het buitengebied verruimen zoals kamperen bij de
boer, dag-horeca en educatieve activiteiten op het boerenerf.
• Thema en weekmarkten naar behoefte uitbreiden. De gemeente faciliteert en
versterkt initiatieven.
• Meer fietsenstallingen en oplaadpunten voor e-bikes en elektrische auto’s in onze
gemeente.
• Informatieborden met toeristische informatie digitaal presenteren.
• Uitbreiding van zitbanken in het buitengebied.
• De opbrengst van de toeristenbelasting wordt op herkenbare wijze aangewend voor
de toeristische sector.
• Naast lokale activiteiten blijven we samenwerken met andere partners voor de
promotie van Achterhoek.
Op het gebied van recreatie en toerisme liggen er volop mogelijkheden.
7. NATUURLIJKE OMGEVING EN GROEN
Natuurlijke omgeving en natuurbeheer
We zijn trots en zuinig op onze natuurlijke omgeving. Duurzame aandacht voor natuur is
noodzakelijk en ook voor het in stand houden van ons coulisselandschap. Wij waken ervoor
dat er bij toekomstige ontwikkelingen geen natuur, waaronder de wildstand, verloren gaat.
Groen
GemeenteBelangen vindt groen belangrijk voor haar inwoners. Meer en beter groen zorgt
niet alleen voor een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners, maar ook
voor een hogere biodiversiteit en slimme klimaatadaptatie. De afgelopen jaren heeft
GemeenteBelangen continue aandacht gevraagd voor groenonderhoud in onze gemeente.
Wij willen dat het algemene groenonderhoud op een aantrekkelijker niveau wordt getild. Wij
vinden het een belangrijk aandachtspunt dat het snoeien van groen wordt aangepast aan de
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seizoenen waardoor insecten en andere dieren niet verjaagd worden. Wij stimuleren adoptie
van groenstroken, rotondes, aanleg van tuintjes bij scholen en verenigingen, aanleg van
geveltuintjes en het planten van plukbomen. Kortom het groen in de gemeente behouden
en versterken.
GemeenteBelangen gaat voor:
• Meer financiële middelen beschikbaar stellen om het groenonderhoud in onze
gemeente op een verantwoord en aantrekkelijk niveau te krijgen.
• Voor een mooie groene plattelandsgemeente kan openbaar groen in straat en
plantsoen aantrekkelijker worden met aandacht voor klimaat, duurzaamheid,
onderhoudsarm en biodiversiteit. Dit alles in participatie met inwoners.
• Verantwoordelijkheid voor een groene woonomgeving delen met inwoners.
• In de bebouwde ruimte meer aandacht voor planten als temperatuurregelaar,
producent van zuurstof en voedsel en vestigingsplaats voor vogels, dieren en andere
planten.
• Snoeien van groen aanpassen aan het seizoen met aandacht voor insecten en andere
dieren.
• Bermen en groenstroken worden op natuurlijke wijze beheren. Alleen maaien waar dit
noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. Bermen inzaaien met bloemrijke inheemse
mengsels.
• Bermen, groenstroken en akkerranden inzetten om de insecten-, bijen-, en
wildpopulatie te beschermen.
• Planten van enkele plukbomen en -struiken in onze gemeente.
• Adoptie van groenstroken door inwoners.
• Toegangswegen naar alle kernen in onze gemeente groener en aantrekkelijker maken.
• Ondersteuning van SAAP (Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland)
8. DUURZAAMHEID
Bij duurzaamheid richten wij ons hier met een belangrijk deel op de energietransitie. Om
onze planeet ook voor ons en onze kleinkinderen leefbaar te houden is het belangrijk het
gebruik van fossiele brandstof te verminderen. Daarnaast zien we de trend dat we steeds
meer duurzame energie opwekken om aan de groeiende vraag te voldoen.
GemeenteBelangen volgt kritisch of dat op de afgesproken manier gebeurt. In het
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Uitnodigingskader Zon en Wind hebben we de kaders opgesteld waaraan de plannen voor
windmolens en zonneparken moeten voldoen. GemeenteBelangen ziet liever zonneparken
dan windmolens. Er wordt eerst gekeken naar de plaatsingsmogelijkheden van
zonnepanelen op daken.
Om draagvlak te creëren is burgerparticipatie van wezenlijk belang. Naast het tijdig
informeren van inwoners zal ook het meedenken en meeprofiteren bij de aanleg van
windmolens en zonnepanelen vorm moeten krijgen.
Ook de aanleg van een groene parkeerplaats is een duurzame keuze. Een grasparking staat
ver van de traditionele technieken voor waterdichte bestrating en biedt een antwoord op de
uitdagingen van ecologisch bouwen. Het zorgt voor de herintroductie van groen op plaatsen
die traditioneel worden gebetonneerd.
In het Akkoord van Groenlo hebben we afgesproken in 2030 energie-neutraal te zijn als
gemeente. We hebben inmiddels een aantal stappen gezet. Als gemeente moeten we
onderzoeken of dit nog haalbaar is. Aan de andere kant moeten handelen om de landelijke
energiedoelstelling in 2050 te halen. Dit stimuleren wij door proactieve voorlichting,
subsidies aan financieel minderdraagkrachtige inwoners en specifieke vormen van leningen.
De afvalstoffenheffing moet kostendekkend blijven. Gescheiden inzamelen vraagt constant
de aandacht. Nieuwe ontwikkelingen en methodes zijn wenselijk om inwoners te stimuleren
duurzamer met afval om te gaan. GemeenteBelangen vraagt extra aandacht van de
gemeente om het groot aantal asbestdaken de komende jaren te saneren.
GemeenteBelangen gaat voor:
• Aanleggen van groene parkeerplaatsen.
• Herijking van het Akkoord van Groenlo.
• Verstrekken van duurzaamheidleningen aan financieel minderdraagkrachtige
inwoners.
• Stimuleren van lokale initiatieven voor het opwekken van duurzame energie.
• Participatie van inwoners bij duurzaamheidsprojecten.
• Verbeteren van de voorlichting over afvalscheiding en voedselverspilling aan inwoners.
• Acties ontwikkelen voor gratis storten asbest particulieren (tot maximaal 35 m2) per
jaar.
• In het buitengebied ondergronds inzamelen van restafval.
• Aanleg zonnepark op de voormalig vuilstort in Aalten.
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• Uitbreiding van laadpalen in de openbare ruimte.
9. ONTWIKKELINGEN AGRARISCHE SECTOR
De komende jaren verandert er veel in de agrarische sector. Het nieuwe Europese
landbouwbeleid is gericht op ‘vergroening’ van de landbouw. Onze boeren krijgen daarin de
keus: óf ze kiezen voor standaard vergroeningsmaatregelen, of voor een duurzamere
werkwijze en/of agrarisch natuurbeheer. Aangezien de gemeente Aalten een agrarische
gemeente is, zal het ook onze agrariërs raken. GemeenteBelangen wil dat de gemeente een
visie ontwikkelt waarbij deze veranderingen de agrarische sector duurzame mogelijkheden
voor de toekomst te bieden.
GemeenteBelangen gaat voor:
• Het ontwikkelen van een visie voor vrijkomende agrarische gebouwen en gronden.
• Een goed ruimtelijk ontwikkelingsbeleid met als doel een vitaal platteland met behoud
van natuur en landschapswaarden passend bij een moderne agrarische en toeristische
sector.
• Veiligstellen van vitale landbouwgronden voor de toekomst van het platteland en de
voedselzekerheid. Natuurlijk in goede balans met de ruimte voor natuur, wonen en
recreatie.
• Verhogen van subsidies om te zorgen dat in 2024 alle asbesthoudende dakbedekkingen
in het buitengebied verwijderd zijn.
• Toestaan van stallingen voor caravans en campers in vrijkomende agrarische gebouwen
10. FINANCIEN
GemeenteBelangen staat voor een verantwoord financieel beleid. Wij willen een structureel
sluitende meerjarenbegroting voor een gezonde financiële situatie. De begroting bevat
voldoende buffers om risico’s op te vangen. Structurele uitgaven worden met structurele
middelen gedekt. Als bezuinigingen noodzakelijk ligt het primaat bij de niet kerntaken. Het
uitgangspunt hierbij is: geld volgt beleid! En niet andersom. Gemeentelijke belastingen
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 zonder verder overheidstoezicht.
GemeenteBelangen gaat voor:
• De woonlasten voor onze inwoners zo min mogelijk te laten stijgen.
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SPEERPUNTEN GEMEENTEBELANGEN 2022 – 2026
1. Lokaal wat lokaal kan en regionale samenwerking op lokale maat.
2. Een inclusieve samenleving: iedereen kan meedoen ongeacht leeftijd, geslacht,
beperking, voorkeur of afkomst
3. Duidelijke afspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars over bouw
voldoende betaalbare koop- en huurwoningen voor starters, 1-persoonshuishouden
en ouderen
4. Aanstellen contactfunctionaris voor verenigingen en maatschappelijke organisaties
5. Realiseren vaste locatie voor kunst en cultuur in Dinxperlo
6. Uitbreiding toerisme en recreatie door versterking wandel- en fietspaden,
dagtoerisme, themamarkten, educatie- en sportevenementen
7. Aanleg groene parkeerplaatsen
8. Inrichten tijdelijk specialistisch team om het bouwen van woningen te versnellen
9. Behoud van de zwemvoorziening in Dinxperlo
10. Ontwikkelen nieuw industrieterrein bij de kern Aalten
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