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Beste inwoners van Bronckhorst, 
 
De PvdA in Bronckhorst deed de laatste periode mee aan de coalitie van Burgemeester en 
Wethouders. Samen met onze partners zijn belangrijke stappen gezet. De switch binnen het 
sociaal domein van het rijk naar gemeente is -dat mogen we best zeggen- goed gegaan. 
Bronckhorst heeft een degelijk en progressief sociaal beleid. De sociale teams staan als een 
huis, er zijn goede arbeidsvoorwaardes voor huishoudelijke hulpen en er zijn belangrijke 
stappen gezet tegen de armoede. De meeste WMO-cliënten zijn bovengemiddeld tevreden. 
 
Maar we zijn er niet. De PvdA blijft altijd knokken voor de mensen met minder kansen: Werk 
voor mensen met een vlekje, hulp voor kwetsbare mensen die geen hulp kunnen of willen 
vragen en voor inwoners onder de armoedegrens. Kinderen moeten gezond en veilig 
opgroeien. We pakken nu door met het milieu. De agrarische sector is van levensbelang maar 
de gezondheid van de omwonenden en de natuur zijn net zo belangrijk. Het beleid rondom 
wonen moet creatiever met meer starterswoningen. 
 
Het bestuur werkt transparant en integer en moet meer naar de burgers. Bronckhorst is soms 
te klein voor grote zaken. De PvdA is warm voorstander om dat in de regio Achterhoek te 
regelen, mits democratisch. Krimp laten we niet lopen maar sturen we slim. De leefbaarheid 
in alle kernen blijft zo goed. 
 
De komende vier jaar zetten we in op werk, milieu, leefbaarheid en zorg. In dit programma 
vindt u al onze standpunten in zes thema’s. We hopen op uw vertrouwen zodat we ons 
beleid, met kracht, kunnen blijven uitvoeren. Ook de komende vier jaar. 
 

PvdA Bronckhorst, Antoon Peppelman, lijsttrekker 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Verantwoording: Dit programma is gemaakt door 16 PvdA-leden in 6 werkgroepen in de periode juni tot 
december 2017. Er waren diverse gespreksrondes met alle leden in Bronckhorst, met de fractie, met 

deskundigen en met maatschappelijk groepen.  
Wij willen iedereen, binnen en buiten de PvdA, daarvoor hartelijk danken. 

 
Meer en actuele informatie vind je op onze site: bronckhorst.pvda.nl.  

Reageren? Graag! Dat kan het best via pvda@bronckhorst.nl 



1.  Duurzaamheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit wil de PvdA: 

 

Het besparen van energie  
 

- Er komen afspraken met woningbouwcoöperaties en huiseigenaren over het isoleren 
van alle huurhuizen in Bronckhorst. 

- Duurzaamheid wordt als eis opgenomen in de bouwverordening. 
- Ledverlichting in gemeentegebouwen en op openbare wegen. 
- Ook non-profit-instellingen en sportaccommodaties gaan over naar een 100% 

ledverlichting. Als het nodig is regelt de gemeente subsidie of een gunstige lening.  
- De gemeente werkt samen met bedrijven en particulieren om  over te stappen op 

led-verlichting. 
- De gemeente geeft voorlichting over energiebesparing.  
- Alle voertuigen van de gemeente rijden vanaf 2025 op stroom. 
- De gemeente realiseert voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

 
Het opwekken van energie 

 

- Er komen zonnepanelen op overheidsgebouwen, scholen en non-profit-instellingen, 
op bedrijven en woningen.  

- Als een inwoner zonnepanelen plaatst, geeft de gemeente € 500,- subsidie. 
- Bronckhorst krijgt windmolens, in samenspraak met inwoners en mits goed inpasbaar 

in het landschap. 
- Het gebruik van gas wordt afgebouwd. De bouwverordening wordt aangepast zodat 

het zelf opwekken van duurzame energie per bedrijf of woning mogelijk is.  
- Geen kernenergie. Ontwikkelingen rondom biobrandstoffen en vergisting worden 

kritisch gevolgd. 



Afval 

 

- De totale hoeveelheid afval per inwoner en per bedrijf blijft fors afnemen. 
- Preventie is altijd de eerste stap: zorgen dat er geen afval ontstaat. 
- Met de tarieven blijven we de afvalscheiding stimuleren. 
- Zo weinig mogelijk voedsel wordt verspild. De gemeente maakt hiervoor afspraken 

met fabrikanten, tussenhandel, winkels, horeca en inwoners.  
- De doelstelling  “geen asbest meer in 2025” moet behaald worden. Voor 

particulieren en boerenbedrijven zijn hiervoor slimme oplossingen én geld nodig. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Klimaat 

 

- De gemeente bevordert bewustwording over duurzaamheid. 
- De bouw van megastallen wordt aan strenge regels gebonden om wildgroei te 

voorkomen.  
- De gemeente licht haar inwoners voor over de nadelen van bestrijdingsmiddelen en 

over goede alternatieven. 
- Daar waar het kan pakt de gemeente het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen 

aan. Dat geldt voor de agrarische sector en voor het eigen groenbeheer. 
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2.  Leefbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit wil de PvdA:  

 

Kernen en voorzieningen 

 

- De gemeente heeft een duidelijke visie op wat zij wil met al haar kernen. Bewoners 
en organisaties worden hierbij nauw betrokken. 

- Voorzieningen voor sport, cultuur en onderwijs worden, als het kan, in stand 
gehouden. Bij krimp kiezen we voor de grotere kernen. 

- Dat geldt ook voor collectieve voorzieningen zoals, zwembaden, bibliotheken, 
winkels, geldautomaten, openbaar vervoer en groenonderhoud. 

- Bij krimp is het samenvoegen van functies en andere slimme oplossingen 
noodzakelijk. 

- Alle voorzieningen worden ook in regionaal verband bekeken en besproken. 
- Een school is belangrijk voor een dorp. Maar er moeten wel genoeg leerlingen zijn.  
- Bij alle kernen is genoeg natuur en ruimte. Inwoners kunnen daar prettig wonen, 

kinderen kunnen er veilig opgroeien. 
- In elke kern is de mogelijkheid om elkaar informeel te ontmoeten. Dat zou samen 

kunnen met een commerciële partij zoals horeca, middenstand, bank etc.  
- Fijnmazig en flexibel openbaar vervoer is essentieel, volgens dienstregeling of op 

afroep. Iedere inwoner in Bronckhorst kan zo gebruik maken van alle gemeentelijke 
voorzieningen. 



- De gemeente kan niet alle voorzieningen aan vrijwilligers over laten. Daar kan een 
grens aan zitten.  

- De gemeente onderzoekt de inzet van deelauto’s. 
 

 

 

Cultuur 

 
- Er is een goed niveau van culturele voorzieningen om de gemeente aantrekkelijk te 

maken en te houden voor de inwoners, toeristen en nieuwkomers.  
- Er komt een visie op cultuur met een afgewogen pakket culturele voorzieningen in de 

dorpen, gemeente en regio.   
- Er komt een fonds voor nieuwe, experimentele cultuur. 
- Bronckhorst subsidieert niet alleen het meedoen van muziekactiviteiten, toneel en 

beeldende kunst door kinderen maar ook door volwassenen. Mensen met een 
beperking verdienen extra aandacht. 

 

Diversen 

 
- De gemeente stimuleert initiatieven voor buurt- en beweegtuinen, voor extra 

speelgelegenheid en voor natuurontwikkeling. 
- De gemeente investeert in verkeersveiligheid. Als het nodig is, worden fietspaden 

verlicht. Dat geldt zeker voor knooppunten en de grotere schoolroutes. 
Verkeersknelpunten worden aangepakt.  

- De gemeente helpt bij initiatieven om meer wandel- en fietsroutes aan te leggen. 
Deze sluiten aan bij landelijke netwerken; informatie is voor iedereen snel te vinden. 

- Er komen meer bankjes voor toeristen en ouderen om uit te rusten of te picknicken. 
- De gemeente helpt de laaggeletterdheid te verkleinen én de digitale 

basisvaardigheden te vergroten. Dat geldt speciaal voor ouderen en werkzoekenden. 
Mits effectief, krijgen bibliotheken middelen om onze inwoners te trainen. 

- Er komt, in overleg met de regio, een actief PR-beleid om mensen uit andere delen 
van Nederland naar onze gemeente te halen. 

- De gemeente zet actief in op inbraakpreventie: Buurt-app’s, 
voorlichtingsbijeenkomsten en publicaties in lokale kranten en de sociale media zijn 
daarvoor bruikbaar. 

- De politie is actief en daadkrachtig aanwezig; daarmee wordt ons veiligheidsgevoel 
groter. 
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3. Werken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit wil de PvdA:  

 

Doelgroepen 

 

- Bronckhorst zet zich actief in voor oudere werkzoekenden, met projecten gericht op 
werk en op mogelijke omscholing.   

- Mensen met een beperking hebben werk of, als dat niet mogelijk is, een zinvolle 
dagbesteding. Wij houden ons aan landelijke en Europese normen en regels. 

- De eigen gemeente-organisatie voert dit beleid ook aantoonbaar zelf uit. 
- Als het nodig is regelt de gemeente aangepast of beschut werk. 
- De sociale werkvoorziening blijft bestaan. 
- Gemeente Bronckhorst is een regionale kartrekker om mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt te helpen. Hierbij zijn betrokken: Onderwijs, leerbedrijven, 
jeugdzorg, sociale teams en de gemeentes, alle in regionaal verband. 

- Er zijn in Bronckhorst geen schoolverlaters zonder startkwalificatie.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

- Als de gemeente bedrijven inhuurt dan moeten hun werknemers betaald worden 
volgens de cao van die bedrijfstak. Dat geldt ook voor uitzendkrachten, ZZP’ers en 
payrollers.  

 



Vrijwilligers 

 

- We waken voor verdringing van betaald werk door stages en vrijwilligerswerk.   
- Vrijwilligerswerk wordt beloond met scholing. De gemeente stelt hiervoor middelen 

beschikbaar.   
- Vraag en aanbod van vrijwilligers wordt gematcht door de gemeente. Dat kan ook in 

regionaal verband.   
- De burgemeester en de wethouders zijn ambassadeur voor inwoners met afstand tot 

de arbeidsmarkt.   
 

Ondernemers  

 

- Ondernemers zijn, naast inwoners en maatschappelijke organisaties, permanente 
gesprekspartners van de gemeente Bronckhorst, op allerlei terreinen.   

- Nadrukkelijk ziet de PvdA ook ondernemers buiten de gemeente als potentiele 
gesprekspartners, zowel die binnen de regio en zelfs die rondom de grens met 
Duitsland.  

- Aantrekkelijke bedrijfsterreinen zijn van groot belang. Er komen geen nieuwe 
bedrijfsterreinen zolang er leegstand is op de bestaande terreinen.  

- Detailhandel hoort thuis in de kernen. Daarom komt er geen detailhandel op 
bedrijventerreinen en in de buitengebieden.  

- Bronckhorst zet zich in om allerlei soorten bedrijven binnen de gemeente te krijgen. 
Daarbij heeft de PvdA een sterke voorkeur voor bedrijven met een beleid op 
duurzaamheid, continuïteit, opleiding en werkgelegenheid, ook voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

- Glasvezel komt in de hele gemeente, ook in de buitengebieden. Dat is belangrijk voor 
nieuwe en agrarische bedrijven en voor alle inwoners. De gemeente levert hieraan zo 
nodig een financiële bijdrage. 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiarpKi-obYAhXDb1AKHYbSCD8QjRwIBw&url=http://www.regio8.nl/nieuwe-gemeentewerf-bronckhorst-krijgt-vorm/nieuws/item?939901&psig=AOvVaw10R7hOouqE6OGvkJ26r_52&ust=1513253367970491


4.  Wonen en woonomgeving  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dit wil de PvdA: 

 

Wonen    

 

- Het regionaal woonbeleid wordt grondig geëvalueerd. Doelstellingen zijn 
onvoldoende behaald en er zijn te weinig mogelijkheden voor creatieve oplossingen. 

- Van alle nieuw te bouwen woningen valt 75% onder de sociale woningbouw.   
- Verkoop van huurwoningen door woningbouwcoöperaties wordt niet toegestaan.  
- Er worden alleen levensloopbestendige en betaalbare woningen gebouwd voor jong 

en oud. 
- De komende vier jaar komen er minimaal 20 betaalbare woonruimtes bij voor 

startende jongeren.   
- De gemeente biedt starters- en blijvers-leningen aan.   
- Nieuwbouw vindt vooral plaats in de vier grote kernen. Zo blijven voorzieningen zoals 

scholen, bibliotheken en sportvoorzieningen in stand.  
- Alle openbaar toegankelijke gebouwen zijn geschikt voor mensen met beperkingen. 

De VN-verdragen worden daarbij gevolgd. 
- Geen permanente bewoning van recreatiewoningen.  
- Het sloopfonds wordt gebruikt om verpaupering van het buitengebied tegen te gaan. 
- Bronckhorst investeert nadrukkelijk in de regionale samenwerking rondom het 

wonen.  

 

 Woonomgeving  

 

- Bij ruilverkaveling wordt altijd een deel van de gronden gebruikt voor 
natuurontwikkeling,  afhankelijk van het provinciebeleid. 



- De gemeente gebruikt en beschermt de natuurlijke waarde van de eigen gronden en 
de eigen bermen en stroken. Zo nodig wordt gehandhaafd. Er wordt goed 
samengewerkt met diverse maatschappelijke organisaties.  

- De gemeente stelt budget beschikbaar voor het aankopen van gronden om natuur te 
ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

- De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar groen. Het niveau van 
onderhoud kan niet alleen afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.  

- De PvdA volgt kritisch de ontwikkeling van het bomenbeleidsplan.  
- Geen nieuwe landgoederen in Bronckhorst.   
- Er komt  jaarlijks een zogenaamd “Bronckhorster Groenoverleg”  waarin partijen als 

Natuurmonumenten, Het Onderholt, LTO, Bomenlang en de gemeente ervaringen en 
kennis uitwisselen en wensen en plannen bespreken.   

 

 

 

 

 

 



5.  Zorg en Welzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit wil de PvdA:  

 

Sociaal domein 

 
- De sociale teams hebben hun noodzaak bewezen en zetten hun werk met kracht 

voort. Zij kunnen zich blijven bekwamen. Zo blijft ondersteuning en zorg dicht bij huis 
en in de eigen gemeente georganiseerd. 

- Het persoonsgebonden budget (PGB) blijft. Fraude wordt streng aangepakt. De 
Huishoudelijke Hulptoelage (HHT) wordt gehandhaafd. 

- De zorg is toegespitst op de behoefte van de klant / inwoner. 
- Wij eisen van alle zorgaanbieders a/ een goede en eenvoudige klachtenregeling b/ 

een verklaring omtrent gedrag VOG c/ aantoonbare kwaliteit  d/ het gebruiken van 
de Meldcode huiselijk geweld  e/ zoveel mogelijk vast personeel in te schakelen bij de 
inwoner e/ werknemers krijgen minimaal het cao-loon. 

- Bij een overgang naar een nieuwe aanbieder (o.a. zorgverlening, vervoer) zorgen de 
nieuwe én oude aanbieder voor een goede overdracht. Kwetsbare cliënten krijgen 
een uitgebreide (“warme”) overdracht. 

 



Armoedebestrijding 

 

- Het gemeentelijk minimafonds wordt blijvend ingezet  om mensen mee te laten doen 
aan de samenleving, door bijvoorbeeld contributies voor sportclubs en culturele 
activiteiten te betalen voor kinderen uit de bijstandsgezinnen. 

- De voedsel- en kledingbank, het repair-café en de kringloopwinkel worden blijvend 
ondersteund. 

- Non-profitinstellingen die meehelpen met de schuldsanering zijn goud waard. De 
gemeente ondersteunt deze. 

- Onze inwoners met structurele zorgkosten worden blijvend ondersteund. De eigen 
WMO-bijdrage blijft verlaagd. De gemeente handhaaft de collectieve zorgpolis voor 
deze inwoners. 

- De grens voor het krijgen van de participatiebijdrage gaat omhoog van 110% naar 
120% van de bijstandsnorm.  

 

Ouderen 

 

- Vervoer voor ouderen moet goed zijn. Zij kunnen zo blijven deelnemen aan de 
samenleving.  

- Daar waar veel ouderen wonen, moet goede gladheidsbestrijding zijn. Gladheid 
vormt voor hen een groot risico op letsel en beperkt de bewegingsvrijheid. 

 

 

 

- Sommige ouderen kunnen langer thuis blijven wonen als een mantelzorgwoning 
gecreëerd wordt. Het bouwen van mantelzorgwoningen of het splitsen van woningen 
behoort dan tot de mogelijkheden. 

- Bronkhorst voldoet binnen vier jaar aan de eisen van een “dementievriendelijke 
gemeente”. 

- Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. De gemeente onderneemt 
samen met ouderenorganisaties stappen om dit aan te pakken.   
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Verslaving en huiselijk geweld. 
 

- De gemeente zet blijvend in op vermindering van overgewicht. Daarbij wordt 
samengewerkt met scholen, bedrijven, verenigingen en andere instanties. 

- Er is een effectief lokaal verslavingsbeleid, beginnend met voorlichting. We dringen 
alcoholgebruik terug. 

- Geen alcohol in de niet-horeca middenstand. 
- Instanties die met jongeren werken (onderwijs, de sociale teams, politie, jeugdzorg 

en sportclubs) zijn deskundig in het herkennen van problematisch gebruik van en 
verslaving aan drugs, drank, gamen of gokken.  

- We stellen hoge eisen aan het signaleren en het aanpakken van huiselijk geweld. De 
aanpak is professioneel en effectief georganiseerd. 

- Gezinnen met veel problemen (schulden, verslaving, geestelijke beperkingen en 
ziekte, contacten met justitie of jeugdzorg) krijgen een zichtbare casemanager of 
regisseur die de zorg coördineert en contactpersoon is.  

 
Mantelzorg 
 

- Mantelzorgers moeten in het vizier zijn. Zij verdienen een professionele en effectieve 
ondersteuning en een passende financiële bijdrage.  

- Mantelzorgers en andere vrijwilligers moeten makkelijk hulp kunnen vragen; 
regelgeving werkt niet belemmerend. De sociale teams nemen hierbij een pro-
actieve rol in.  
 
 
 

 
 
 

Nieuwkomers  

 

- Vluchtelingen en asielzoekers zijn welkom in Bronckhorst. Zij moeten actief mee 
kunnen doen in de samenleving. 

- De gemeente zorgt voor een goede opvang en een goede begeleiding. De gemeente 
informeert en betrekt hierbij inwoners en instellingen. 

- De gemeente biedt taal- en inburgeringprogramma’s aan met als doel dat deze 
nieuwkomers scholing krijgen en werk kunnen vinden. De gemeente kan daarbij 
delen uitbesteden aan professionele organisaties 
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6. Democratie en Bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dit wil de PvdA: 

 

Dienstverlening   

 

- De gemeente garandeert een basisniveau van voorzieningen in alle kernen in de 
gemeente. 

- De gemeente is een goede dienstverlener. Zij geeft snel antwoord op gestelde 
vragen.  

- Bevordering van de elektronische dienstverlening die voor alle gebruikers 
toegankelijk is. 

- Gemeentelijke informatie is volledig, snel vindbaar en prettig leesbaar voor iedereen.   

Meepraten    

 

- De gemeente is duidelijk over haar verantwoordelijkheden. Bij de afweging van de 
verschillende deelbelangen blijft de gemeente verantwoordelijk voor het algemeen 
belang.  

- De gemeente versterkt het meepraten in kernen en dorpen. Er kunnen verschillen 
zijn in de vorm van overleg en in de manier waarop je tot besluiten komt. 

- De gemeente betrekt inwoners en deskundigen bij al haar beleid. Dat geldt zowel bij 
het maken als bij het uitvoeren van dit beleid, én het evalueren daarvan. Dat kan 



bijvoorbeeld met rondetafelgesprekken, themabijeenkomsten of via internet en 
sociale media.  

- De inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun inbreng serieus wordt 
genomen. De gemeente zorgt voor een goede terugkoppeling naar de meepratende 
inwoners. Zij geeft aan wat er met de inbreng van de inwoners wordt gedaan.  

- Gebiedsambtenaren en sociale teams zijn en blijven een waardevolle eerste schakel 
tussen de inwoner en de gemeente.   
 
 

 
 
 

Kwaliteit van bestuur    

 

- De burgermeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en alle ambtenaren 
zijn betrouwbaar: Zij zijn transparant, realistisch, niet vrijblijvend, daadkrachtig en 
kritisch naar zichzelf. Zij geven aan wat wel, en wat niet kan. 

- Bestuur, raad en ambtenaren hebben duidelijk normen en procedures rondom 
integriteit. De integriteit wordt blijvend jaarlijks getoetst en besproken.   

Verder   

 

- Groeiende intensieve regionale samenwerking op tal van terreinen is noodzaak voor 
onze gemeente. Denk aan natuurontwikkeling, criminaliteit en handhaving, 
jeugdzorg, vervoer, werkgelegenheid, onderwijs en zorg. De PvdA vindt dat 
Bronckhorst een leidende rol in die regionale samenwerking moet nemen.  
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