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Zorg                          Zorg om zorg is onze zorg! 
 

De gemeente neemt de zorgtaken over van de landelijke overheid. Iedere 

gemeente kan over die zorgtaken zelf keuzes in maken. Hoe Bronckhorst de 

dienstverlening gaat organiseren is afhankelijk van de samenstelling van de 

raad en het college. Er valt dus wat te kiezen op 19 maart! De PvdA wil in alle 

gevallen dat de gemeente een vangnet regelt voor burgers in problemen. De 

PvdA wil toegankelijke zorg voor iedereen die dat nodig heeft. 

 

 De PvdA wil:  
 ondersteuning en zorg,  eenvoudig georganiseerd en dicht bij huis.  

 blijvend een Persoons Gebonden Budget (PGB), met goed toezicht.  

 dat er geluisterd wordt naar de behoefte van de burgers.  Deze weten vaak 

heel goed wat  voor hen realistische en goede ondersteuning is.  

 het gemeentelijke minimafonds inzetten  om mensen mee te laten doen aan 

de samenleving, bijvoorbeeld contributie van voetbalclub voor een kind uit 

een bijstandsgezien betalen.  

 initiatieven als voedselbank, kledingbeurs, repair café en de 

kringloopwinkel het ondersteunen waard zijn. Bijvoorbeeld door mee te 

werken aan huisvesting. 

 

Werken         Aan werk komen, hoe gaat dat in zijn werk?  
 

Werken is de motor van de economie en daarmee van onze welvaart. Werk en 

vrijwilligerswerk zijn een bijdrage van iedereen aan onze maatschappij en 

geeft zinvolle invulling aan ons bestaan en het verbindt mensen.  

 

De PvdA wil:  
 actieve ondersteuning voor inwoners die werk of een dagbesteding zoeken. 

 dat de gemeente bij opdrachtverstrekking het nabijheidsprincipe 

introduceert, ten behoeve van de regionale werkgelegenheid 

 dat de ombouw van de sociale werkplaatsen zorgvuldig verloopt voor de 

betrokken medewerkers. 

 dat de burgemeester, wethouders en raadsleden tijd maken voor 

vrijwilligerswerk. Goed  voorbeeld doet goed volgen.  
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Leefbaarheid     Wat er ook speelt, laat het vooral de kinderen zijn! 
 

De PvdA maakt zich sterk voor een samenleving waaraan alle burgers mee 

doen. Deze leefbaarheid is niet zozeer afhankelijk van gebouwen en wegen, 

maar van mensen en hun activiteiten.  

 

 De PvdA streeft naar:  
 een goed steunpunt voor vrijwilligers (en dus ook mantelzorgers!) 

 een eerlijke samenwerking en waar te maken beloftes met 

dorpsbelangenorganisaties (DBO’S) 

 een gemeente die haar waardering voor verenigingen en instellingen laat 

zien door stimulerende subsidie. 

 kwaliteit en duurzaamheid van het onderwijs waarbij menskracht 

belangrijker dan het (school)gebouw.  

 voldoende voorzieningen zoals scholen, sportgelegenheid en winkels  in de 

vijf grote kernen. We beloven geen voorzieningen in alle kernen en 

buurtschappen.  

 

De PvdA wil:  
 sterke grote kernen om voorzieningen zoals winkels, scholen, en sporthallen 

in stand te houden.  

 dat er alleen nog levensloopbestendig en duurzaam gebouwd wordt.  

 hulp voor beginners op de woningmarkt ( bv een starterspremie).  

 leegstaande panden opnieuw gebruiken, en geen nieuwe bedrijventerreinen. 

 geen nieuwe woningen en landgoederen in het buitengebied.  

 glasvezel in het buitengebied.  

 

Duurzaamheid  

         Mantelzorg: nog zo’n factor in de klimaatsverandering! 
 
De PvdA kiest voor duurzaamheid. Dit vraagt ondernemerschap en 

innovatieve daadkracht ook bij gemeenten. Duurzaamheid draagt in 

belangrijke mate bij aan onze welvaart, welvaart is meer dan alleen 

koopkracht en economische groei. 
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De PvdA wil graag  
 acties om zwerfafval en voedselverspilling tegen te gaan .  

 het gebruik van zonnepanelen stimuleren op gemeentelijke gebouwen en bv 

scholen.  

 led-verlichting langs openbare wegen, in eigen gebouwen  en in openbare 

ruimten. 

 schone energie stimuleren, zoals kleine windmolens en biogasinstallaties 

 géén boringen naar schaliegas in Nederland  

 onderhoud van openbare ruimtes op ene goede en duurzame manier  

  

Democratie  

Wacht niet op (de) nieuwe raad maar kom in actie! 
 

De PvdA Bronckhorst wil in gesprek met inwoners, verenigingen en 

organisaties. Er moet beter geluisterd worden naar wat de inwoners willen en 

hen betrekken bij mogelijke oplossingen. De PvdA wil dat de gemeente zich 

op dit punt vernieuwt en zich ontwikkelt tot een betrouwbare gesprekspartner 

voor inwoners.  

 

 De PvdA wil:  
 luisteren en inwoners eerder informeren en betrekken bij toekomstige 

oplossingen en besluiten. 

 inwoners vooraf duidelijkheid geven over de beïnvloeding en geen valse 

verwachtingen wekken.  

 dat dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) een belangrijke rol krijgen in de 

communicatie met inwoners. 

 waar geen DBO’s zijn de gemeente de verantwoordelijk is om haar 

inwoners te informeren.  

 *dat de gemeente conflicten voorkomt, dan wel oplost, zodat er minder 

geprocedeerd hoeft te worden. 

 toegankelijke en begrijpelijke informatie, over alles wat inwoners 

bezighoudt.  

 

Wilt u onze rode draad blijven volgen kijk dan voor het 

volledige verkiezingsprogramma  op www.pvdabronckhorst.nl 

http://www.pvdabronckhorst.nl/

