
Bronckhorst

Verkiezingsprogramma 
raadsperiode 2014-2018 

Inhoud
Van vrijblijvend naar betrokken: 
mensen maken hun leefomgeving

Van grenzen naar ruimte: minder 
regels en meer mogelijkheden

Van nazorg naar voorzorg: 
voorkomen is beter

Van polarisatie naar participatie: 
iedereen doet mee

Van verbruiken naar waarderen: 
niet alles is in geld uit te drukken

Samen
Leven in 



2 3CDA Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inhoud

Voorwoord 3
Inleiding 4
1.Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving 5
 Naar een ondersteunende overheid 5
 Over grenzen van kennis heen 6
 Dienstverlenend werken 6
 Bestuurlijke schaal en betrokken burgers 6
 Herindeling 7
 Over de landsgrenzen heen 7
2.Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden 8
 Lokale bedrijvigheid 8
 Toeristenbelasting 8
 Vergunningenbeleid 8
 Subsidiebeleid 9
 Ruimtelijk beleid in krimpgebieden 9
 Collectief opdrachtgeverschap 9
 Bestemmingsplannen 9
 Bedrijventerreinen 9
 Grondbeleid 9
 Krimp en bouw scholen 9
 Verkeersveiligheid 9
 Digitale ontsluiting 10
3.Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter 11
 De aanpak 11
 Schuldhulpmaatjes 11
 Werkvoorziening en arbeidsparticipatie 11
 Maatschappelijke stage 11
 Sport en cultuur 12
4.Van polarisatie naar participatie: iedereen doet mee 13
 Maatschappelijke ondersteuning 13
 Welzijn van mensen 14
 Voorzieningen voor onderwijs, sport, bewegen en ontmoeten 14
 Weer aan het werk 14
 Goed onderwijs 15
5.Van verbruiken naar waarderen: niet alles is in geld uit te drukken 16
 Gezonde lokale economie 16
 Detailhandel 16
 Bereikbaarheid van bedrijven 16
 Ondernemen stimuleren 16
 Gezonde agrarische sector 17
 Natuur en landschap 17
 Functieverandering 17
 Nieuwe groene energie 17
 Geen schaliegaswinning 17
 Afval 17
 Wel in geld uit te drukken 18
 Grondaankopen en woningbouw 18
 Transparantie en personeelsbeleid 18



2 3Samen Leven in Bronckhorst

Voorwoord

COLOFON
Uitgever:

CDA Bronckhorst

Contact: s.cdabronckhorst@upcmail.nl

Website: www.cda.nl/gelderland/bronckhorst

Beste Lezer,

De wereld om ons heen is sterk aan verandering onderhevig.

Onder invloed van demografische ontwikkelingen verandert 
de leeftijdsopbouw van de inwoners van Bronckhorst. De 
gemiddelde leeftijd neemt toe en de leeftijdsgroepen tot 65 
jaar gaan afnemen in aantal. Ook het totaal aantal inwoners 
in Bronckhorst blijft de komende jaren dalen. Een verande-
rende samenstelling van de bevolking stelt andere eisen aan 
onze woon- werk- en leefomgeving en de voorzieningen voor 
jongeren en ouderen. 

De economische situatie, waarin wij op dit moment nog ver-
keren, biedt minder financiële ruimte voor nieuw beleid. Maar 
nieuw beleid kan ook op een andere wijze inhoud en vorm 
krijgen. Namelijk door het als een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid te zien van de burgers, de overheid, het bedrijfs-
leven, de dorpsbelangenorganisaties, de kerken, het vereni-
gingsleven en het maatschappelijk middenveld. Alle mensen 
samen zijn in staat, vanuit een gedeelde verantwoordelijk-
heid, de toekomst te bepalen en vorm te geven. De gemeente 
zal daarbij de verbindingen gaan leggen en de uitvoering van 
het beleid gaan faciliteren. 

Burgers krijgen van het CDA meer invloed. Wij vragen 
daarom aan de inwoners van Bronckhorst actief deel te gaan 
nemen aan verder bouwen aan onze gemeente.

In de achterliggende periode heeft het CDA laten zien keuzes 
te willen en te durven maken. Soms lastige keuzes, die 
genomen moesten worden om te komen tot een sterker en 
leefbaarder Bronckhorst. Een gemeente waar alle mensen 
kunnen wonen, ondernemen en werken, waar sprake is van 
een sociaal veilige omgeving, waar moderne basisscholen en 

goed onderwijs kinderen voorbereiden op hun toekomst, 
waar een goede spreiding is van hoogwaardige voorzienin-
gen. 

In de voorliggende periode gaan wij verder bouwen aan de 
gemeente Bronckhorst, waar families willen wonen, waar 
ondernemers zich willen vestigen en waar kwetsbare bur-
gers kunnen rekenen op Noaberschap en de overheid. Wij 
streven naar het grootst mogelijke welzijn van alle inwo-
ners van onze gemeente. 
 
In vijf bewegingen voor méér samenleving zetten wij in dit 
verkiezingsprogramma uiteen hoe wij ons, als een brede 
volkspartij, de komende 4 jaren zullen gaan inzetten voor 
alle inwoners van Bronckhorst. 

Henk Maalderink,
Voorzitter CDA Bronckhorst
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Inleiding

Christendemocraten weten als geen ander dat 
de samenleving aan kracht wint als mensen aan-
dacht voor elkaar en hun directe leefomgeving 
hebben.

Toch ervaren ook wij de trend dat mensen individualiseren. 
Burgers voelen zich vaker onveilig en durven anderen niet 
meer aan te spreken op ongewenst gedrag. Een deel van 
de mensen doet niet mee in het sociale verkeer, ook omdat 
anderen in hun directe leefomgeving hen daartoe niet uitno-
digen. Vereenzaming van kwetsbaren, waaronder ouderen, 
ligt op de loer. Ook in een gemeente als Bronckhorst, een 
gemeente die in sterke mate te maken heeft met de gevol-
gen van de vergrijzing en afname van de bevolking.

Christendemocraten denken en handelen vanuit een 
christelijk mensbeeld. Daarom streven wij naar het grootst 
mogelijke welzijn van alle inwoners van de gemeente, waar-
bij degenen die zich in de marge bevinden onze speciale 
aandacht hebben.

Daarvoor zullen wij ons inspannen, voor alle mensen in 
Bronckhorst en de omgeving waarin wij samen leven. Wij 
willen zelf verantwoordelijkheid nemen en werken aan de 
samenhang in de woonkernen of buurten. Eigen initiatief 
stellen wij boven een gemeente die alles voor ons regelt.

CDA’ers kiezen nadrukkelijk voor de samenleving en 
hechten grote waarde aan het oplossend vermogen van de 
mensen, de verenigingen, de kerken, de maatschappelijke 
organisaties en de bedrijven, die met elkaar onze samenle-
ving vormen. De huidige maatschappelijke vraagstukken zijn 
complex en kunnen alleen opgelost worden als wij die vanuit 
alle denkbare invalshoeken benaderen.

Het CDA gaat de komende jaren verder bouwen aan onze 
gemeenschap waar een plaats is voor alle mensen. Waar 
het veilig is, waar ondernemers kunnen groeien, waar jon-
geren kunnen rekenen op goed onderwijs en werk, en waar 

mensen die een beroep moeten doen op zorg of inkomens-
ondersteuning kunnen rekenen op een route naar zelfstan-
digheid. En natuurlijk staan wij, als gezinspartij, borg voor 
het recht op ondersteuning voor mensen, die om uiteenlo-
pende redenen niet zelfredzaam kunnen zijn.
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de mensen 
staat. Het huidige kabinet wil gemeenten verplicht laten 
fuseren. Een beweging die voortkomt uit het denken in 
‘groot, groter, grootst’, een denklijn waar het CDA zich tegen 
verzet. ‘Dicht bij de mensen’ en ‘midden in de samenleving’, 
centrale CDA uitgangspunten, zijn juist nu van groot belang. 

Gemeenten krijgen extra taken als de begeleiding, onder-
steuning en verzorging uit de AWBZ, de uitvoering van de 
Participatiewet en de verantwoordelijkheid voor de jeugd-
zorg. Op de uitvoering van die taken wordt door de rege-
ringspartijen tegelijkertijd flink bezuinigd. Het CDA gaat niet 
mee in die ondoordachte koers en gebruikt alle wegen om 
het beleid nog positief bij te sturen.

Het CDA Bronckhorst gaat onze samenleving 
over vijf sporen versterken:
1. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen 

maken hun leefomgeving
2. Van grenzen naar ruimte: minder regels en 

meer mogelijkheden
3. Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is 

beter dan genezen
4. Van polarisatie naar participatie: iedereen 

doet mee – mensen samen brengen via 
werk en school

5. Van verbruiken naar waarderen: niet alles is 
in geld uit te drukken

Vijf bewegingen voor méér 
samenleving
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Van vrijblijvend naar betrokken: 
mensen maken hun leefomgeving

Naar een ondersteunende overheid
In de visie van het CDA is de gemeente allereerst onder-
steuner van de eigen initiatieven van mensen. In een betrok-
ken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven 
om problemen op te pakken. Die mensen moeten kunnen 
rekenen op een gemeente die dienstbaar en betrouwbaar is 
en ruimte biedt aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen 
regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende 
samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost 
door samenwerking. Dat betekent dat onze gemeentebe-
stuurders positief staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. 
En het vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee 
te denken en mee te doen. 

De kracht van verscheidenheid
Een grote plattelandsgemeente als Bronckhorst wordt 
gevormd door vele kernen en buurten. Iedere kern of buurt 
beschikt over een eigen identiteit en cultuur, over een lange 
tijd ontwikkeld door de mensen die er leven, wonen en 
werken. Het CDA heeft de overtuiging dat de verschillen 
in identiteit en cultuur Bronckhorst aantrekkelijk maken. In 
onze gemeente hebben mensen de vrijheid om te wonen, te 
recreëren, op veel aantrekkelijke plaatsen.
Bij de ontwikkeling van beleid, en de uitvoering ervan, houdt 
het CDA rekening met die verscheidenheid. Dit noemen wij 
‘verbindend en gebiedsgericht werken’.

Samenlevingsgericht werken
Het CDA wil meer gebruik maken van de denkkracht van 
de inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen 
te leveren voor een betere leefomgeving. Het is juist nu 
de politieke uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te 
boren en te benutten. Daarmee zetten we de beweging in 
van vrijblijvendheid - de gemeente weet het toch altijd beter 

- naar betrokkenheid. Dat vraagt om een bepaalde manier 
van werken. 

Openbare ruimte
In samenspraak met de inwoners en binnen de mogelijkhe-
den van het beschikbare budget, worden op lokaal niveau 
plannen van aanpak opgesteld voor het inrichten en be-
heer van het openbaar groen, de pleinen en de speeltoe-
stellen in kernen of buurten. Inwoners krijgen van het CDA 
invloed op de vormgeving van hun leefomgeving, waarbij 
zelfwerkzaamheid van de burger wordt gestimuleerd.
 
Veiligheid in kernen en buurten
Samen met de inwoners worden prioriteiten gesteld rond 
het thema veiligheid. Bij veiligheid denkt het CDA met 
name aan het beperken van criminaliteit, het verbeteren 
van de verkeersveiligheid en het organiseren van sociale 
veiligheid. Wij gaan werken aan veiligheid en zetten ons 
in om het veiligheidsgevoel van mensen positief te beïn-
vloeden. Bij het verbeteren van de veiligheid zijn rollen 
weggelegd voor de Dorps Belangen Organisaties, maat-
schappelijke organisaties zoals verenigingen, de politie, de 
wijkagent, de brandweer en de gemeente.

Investeren in dorpsbelangenorganisaties
Het CDA hecht grote waarde aan de verdere positionering 
van de Dorps Belangen Organisaties (DBO’s), als verbin-
dende schakel tussen burgers in onze kernen en buurten 
en het gemeentebestuur. De rol en waarde van de DBO’s 
komt in meerdere hoofdstukken van dit programma tot 
uiting. De DBO’s worden nu, en ook in de toekomst, in het 
functioneren en in de ontwikkeling ondersteund door de 
gemeente. Waar nog geen DBO’s actief zijn stimuleert het 
CDA de burgers in die gebieden tot het oprichten ervan. 

Dat mensen graag ergens bij willen horen blijft een belangrijk uitgangspunt van de christendemo-
cratische lokale politiek. In onze visie maken we het mogelijk dat mensen voor elkaar zorgen en sa-
men dingen ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin alle mensen zich thuis voelen en hun 
persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een overheid die de mensen ruimte geeft en aanspreekt 
op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van 
betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende overheid en om zekerheid voor mensen die zich niet 
zelf kunnen redden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun leefom-
geving.

1
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Aan de DBO’s kunnen ook financiële middelen beschikbaar 
worden gesteld, bedoeld om naar eigen inzicht te kunnen 
investeren in de eigen leefomgeving, ter versterking van de 
leefbaarheid. 

Nieuwe speelgelegenheden
De aanwezigheid van speeltoestellen draagt bij aan de 
leefbaarheid in buurten en kernen en is belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. Er worden geen nieuwe speel-
gelegenheden aangelegd zonder dat kinderen en ouders 
uit de directe omgeving daarover hebben meegedacht. Zo 
ontstaan speelgelegenheden die passen bij de wensen van 
kinderen en die vaak worden gebruikt.

Over grenzen van kennis heen
Mensen met verschillende opleidingsniveaus hebben 
doorgaans minder contact met elkaar. Ze doen aan andere 
sporten, hun kinderen gaan vaak naar een andere school en 
ze bekijken andere sites of televisieprogramma’s. Nieuwe 
contacten vormen zich wel via nieuwe media. Bijvoorbeeld 
groepen mensen die interessegebieden met elkaar delen 
via het internet. Dit laat zien dat mensen elkaar nog steeds 
opzoeken. Bij de beleidsvorming heeft de gemeente oog 
voor deze ontwikkeling. Ze zet sociale media actief in om 
iedereen bij de woonomgeving te betrekken en mensen met 
verschillende achtergronden en culturen te laten participeren 
en te integreren. De gemeente bepleit daarnaast waar dat 
kan actieve deelname aan het sport- en verenigingsleven.

 
Dienstverlenend werken
De dienstverlening en informatievoorziening door de ge-
meente moet snel en makkelijk toegankelijk zijn. Het CDA 
ziet inwoners niet als klanten, maar als burgers. Wat bete-
kent dat de gemeente zich als dienstverlener zal moeten 
opstellen. 

Openstelling gemeentehuis
De gemeente past zich aan op de flexibele werktijden van 
mensen. De donderdagavond-openstelling, het werken op 
afspraak en het bezoeken van ouderen, die zelf niet naar 
de balie kunnen komen, zijn voorbeelden van de huidige 
klantgerichte dienstverlening aan de inwoners van Bronck-
horst. In de voorliggende periode zal een onderzoek onder 
de inwoners van Bronckhorst ingesteld worden om na te 
gaan of huidige openingstijden aanpassing behoeven. Zo 
zal ook uit rechtstreekse contacten met burgers (o.a. via 
het inwonerspanel) bepaald worden of openingstijden nog 
moeten worden aangepast.

Communicatie via telefoon en balie
Niet iedereen heeft internet of houdt ervan via internet te 
communiceren. De burger houdt de keuze hoe hij of zij con-
tact met de gemeente wil: via internet, telefoon of persoonlijk 
contact aan de balie.

Open data
Om nieuwe dienstverlening of economische ontwikkeling te 
stimuleren publiceert de gemeente haar gegevens als open 
data. Iedereen kan van deze gegevens gebruikmaken zon-
der copyright of beperkingen. Persoonlijke gegevens worden 
als vanzelfsprekend niet openbaar gemaakt.

Toegankelijke website
Digitale informatie en dienstverlening van gemeenten moet 
makkelijk vindbaar zijn, ook voor mensen met een beper-
king. Om die reden dient een goede gemeentelijke website 
te voldoen aan het waarmerk ‘drempelvrij’.

Administratie op orde
Het dient de regel te zijn dat de gemeente de eigen admi-
nistratie op orde heeft. Mensen moeten niet steeds opnieuw 
hun gegevens aan hoeven te leveren. Het voorkomt erger-
nis.

Bestuurlijke schaal en betrokken burgers
Grootschaligheid en streven naar grote gemeenten zijn voor 
het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeen-
ten afkomen. Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat 
er leeft in de gemeenschap. We zijn dus voor een bestuur 
dat korte lijnen heeft met inwoners en vrijwilligers. Dat is ook 
bij samenwerking met andere gemeenten van groot belang.

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms 
kan een gemeente die niet alleen aan, omdat het ingewik-
kelde zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrenzen 
overschrijden (arbeidsmarktvragen). Soms kiezen gemeen-
ten voor samenwerking met andere gemeenten omdat het 
dan goedkoper kan. Samenwerking is dan ook een goede 
optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Maar het 
uitgangspunt moet steeds zijn lokaal doen wat lokaal kan. 
We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners 
kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspie-
geling kan blijven van de lokale bevolking. Voor het CDA 
betekent dat:
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Dicht bij huis
De burger merkt er in de dienstverlening weinig van hoe de 
zaken achter de schermen zijn georganiseerd. De eigen ge-
meente blijft altijd herkenbaar als aanspreekpunt. Men kan 
dicht bij huis terecht voor veel gemeentelijke zaken.

Heldere doelen
De gemeenteraad geeft duidelijk aan wat de gemeente wil 
bereiken met regionale samenwerking. Een goede opdracht 
vooraf- en controle achteraf is daarbij nodig. Samenwerking 
mag niet ten koste gaan van de democratische regels in ons 
openbaar bestuur. Een belangrijke rol voor de gemeente-
raad is controle. De CDA-fractie zal daar veel aandacht aan 
blijven geven.  

Herindeling
Hoewel het huidige kabinet alleen in ‘groot, groter, grootst’ 
kan denken, vindt het CDA dat herindeling geen oplossing 
is voor alle problemen. Herindeling mag niet van bovenaf 
opgelegd worden. Mocht herindeling onverhoopt toch plaats-
vinden dan vindt het CDA dat inwoners actief betrokken 
moeten worden. 

Over de landsgrenzen heen
Een Nederlandse gemeente is natuurlijk ook een Europese 
gemeente. Het CDA wil daarom de kennis over Europa na-
drukkelijker onder de aandacht brengen van de inwoners en 
de ambtenaren van Bronckhorst. Door burgers en ambte-
naren te infomeren kan over het belang van Europa worden 
geoordeeld en kunnen de mogelijkheden die Europa biedt 
worden benut. Nadrukkelijk zal er aandacht zijn voor regio-
nale (natuur) subsidies, innovatiesubsidies en ondersteuning 
van het midden- en kleinbedrijf.  



8 9CDA Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van grenzen naar ruimte: 
minder regels en meer mogelijkheden

Lokale bedrijvigheid
Het CDA Bronckhorst ziet de ondernemers van Bronckhorst 
als de motor van onze lokale economie. Deze lokale econo-
mie zullen wij binnen onze mogelijkheden met kennis, ver-
lichting van de regeldruk en een adequate dienstverlening 
ondersteunen en stimuleren. Dit zal ondernemers uitdagen 
zich te vestigen in Bronckhorst, wat zal leiden tot nieuwe en 
het behoud van bestaande banen.

Voor de grote bedrijven stimuleren wij de doorontwikkeling 
en daarmee de aantrekkelijkheid van de regionale bedrijven-
terreinen. Het midden- en kleinbedrijf mag rekenen op onze 
steun als het zich wil vestigen in onze kernen. 

In het buitengebied staan wij kleinschalige bedrijvigheid toe 
staan, met uitzondering van detailhandel en winkelverkoop. 
Deze uitzondering wordt gemaakt om een verplaatsing van 
de detailhandel vanuit de kernen tegen te gaan en een toe-
name van verkeersdruk in het buitengebied te voorkomen. 
Wegen in het buitengebied zijn niet ingericht om een hogere 
verkeersdruk op te vangen en ook het behoud van de land-
schappelijke waarde speelt een rol. Een uitzondering hierop 
vormen de agrarische bedrijven en zorgboerderijen, die zelf 
geproduceerde producten aan de man brengen. Activiteiten, 
gericht op verkoop via internet, vinden wij niet bezwaarlijk in 
ons buitengebied.
 
Toeristenbelasting
De opbrengst uit de toeristenbelasting zal het CDA inzetten 
om de toeristische mogelijkheden van onze gemeente onder 
de aandacht van onze potentiele bezoekers te brengen, 
maar ook om kwalitatieve verbeteringen aan te brengen. 
Bij dit laatste valt te denken aan ondersteuning van ons 
monumentale molenbezit, onderhoud van fietspaden en 
wandelroutes.  

Vergunningenbeleid
Het CDA vindt dat bewoners in een hoge mate inspraak 
moeten hebben in de aankleding en vormgeving van hun 
directe leefomgeving. Daar hoort in deze tijd bij dat bewo-
ners zelf initiatieven nemen. De gemeente, als regisseur, 
houdt bij de vormgeving van de leefomgeving en in haar 
vergunningenbeleid rekening met de visie en wensen van 
de bewoners en beperkt zoveel mogelijk de administratieve 
procedures. Denk daarbij aan het vergunningenbeleid ten 
aanzien van het kappen van bomen en interne verbouwin-
gen van woningen. Het vertrouwen in de burger staat daarbij 
voor het CDA centraal, waarbij rekening wordt gehouden 
met de vigerende wet- en regelgeving. 

Het CDA wil ook dat het vergunningenbeleid wordt nage-
leefd. Dit impliceert dat in voorkomende situaties daadwer-
kelijk handhavend opgetreden zal worden. 

Subsidiebeleid 
Subsidies worden verbonden aan een gericht maatschap-
pelijk doel of een te behalen resultaat. Op aanvraag wordt, 
binnen gestelde kaders, geoordeeld over incidentele sub-
sidieverzoeken van verenigingen en/of maatschappelijke 
organisaties. 

Het CDA daagt inwoners uit mee te denken over het oplos-
sen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt te 
denken aan het versterken van de sociale samenhang in 
kernen en buurten, het terugdringen van alcoholgebruik 
door jongeren, het stimuleren tot bewegen, enzovoort. Om 
goede initiatieven te kunnen beoordelen op haalbaarheid 
en resultaat worden proefomgevingen gefaciliteerd. Goede 
resultaten worden vervolgens breder toegepast. 

2

Het CDA Bronckhorst vindt dat, in een tijd van ingrijpende demografische veranderingen en een tijd 
waarin samen gewerkt wordt aan economisch herstel, ruimte gegeven moet worden aan mensen. Juist 
nu is het belangrijk dat mensen zich ondersteund weten bij het ontwikkelen van allerlei plannen, het 
uitwerken van ideeën en dat wij tonen dat wij nieuwe initiatieven een kans geven. Wij willen mensen 
verantwoordelijkheid laten nemen en gaan ons inzetten om te zorgen dat regels en bureaucratie niet 
belemmerend werken. Wij stimuleren het gezond verstand en zijn terughoudend met het maken van 
regels.
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Van grenzen naar ruimte: 
minder regels en meer mogelijkheden

Ruimtelijk beleid in krimpgebieden
Het ruimtelijk beleid van de gemeente Bronckhorst wordt de 
komende decennia in een belangrijke mate bepaald door de 
demografische ontwikkelingen en de effecten ervan. Onze 
gemeente zal te maken krijgen met een ouder wordende be-
volking en een afname van de natuurlijke aanwas, wat voor 
een afname van de bevolking zorgt. Om die reden worden 
op dit moment geen gebieden aangewezen voor toekom-
stige woningbouw.

Het CDA streeft er naar om te voorkomen dat er leegstand 
ontstaat. Tegen die achtergrond zal er erg voorzichtig moe-
ten worden omgegaan met het bouwen van nieuwe wonin-
gen. Om het woningoverschot te beperken of te voorkomen 
hanteert het CDA als algemeen uitgangspunt de afspraken 
uit de regionale woonvisie van de regio Achterhoek.

Bij alle bouwactiviteiten zal zeker ook aandacht zijn voor de 
kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de leefbaar-
heid in buurten en kernen. 

Het CDA stimuleert oplossingen voor het creëren van woon-
ruimte in bestaande gebouwen in zowel de kernen als het 
buitengebied, voor met name groepen jongeren en ouderen. 
Er zal veel aandacht zijn voor de relatie tussen wonen en 
werken.

Het CDA stimuleert het principe van levensloopbestendig 
wonen, wat betekent dat woningen zodanig worden ge-
bouwd of aangepast, dat mensen kunnen blijven wonen als 
de omstandigheden van de bewoners zich wijzigen. Hoge 
prioriteit wordt gegeven aan een wijze van bouwen waaruit 
respect voor mens en milieu blijkt. Het zogenaamde duur-
zaam bouwen. Het CDA wil mensen de mogelijkheid bieden 
in voorkomende situaties en voor de duur waarvoor dit 
noodzakelijk is mantelzorgwoningen in te richten en het be-
leid hierop, waar nodig, aan te passen, voor zover passend 
binnen de Rijkswet en regelgeving. 

Collectief opdrachtgeverschap
Het CDA staat welwillend tegenover het collectief opdracht-
geverschap, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk hun 
nieuwe buurt vormgeven. 

Bestemmingsplannen 
Eigen verantwoordelijkheid is een belangrijk gedachtegoed. 
De burgers mogen rekenen op inspraak bij de inrichting van 
hun directe leefomgeving, een leefomgeving die ook ande-
ren uitnodigt. Wij hanteren de principes van uitnodigingspla-
nologie, om mensen te overtuigen hier te komen wonen, te 
werken en te ondernemen, op de plekken waar dat kan. De 

nieuwe Omgevingswet sluit hierbij aan. Er is nog maar één 
loket om een vergunning aan te vragen en een bevoegd ge-
zag neemt een beslissing. Dit betekent meer gebruiksgemak 
en kortere doorlooptijden. Dit steunen wij dan ook.
 
Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen moeten aantrekkelijk blijven voor be-
staande en nieuwe bedrijven. Revitalisering is geboden als 
het bedrijventerrein in een neerwaartse spiraal terecht dreigt 
te komen met verpaupering als gevolg of als het terrein niet 
meer aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.
Het CDA wil samen met de betrokken partijen voortdurend 
de toekomst van de bedrijventerreinen bepalen en geza-
menlijke doelen stellen. Wij stimuleren samenwerking tus-
sen de ondernemers op de bedrijventerreinen, onder andere 
op de thema’s energie, transport en parkmanagement.

Grondbeleid
Het CDA is van mening dat de gemeente Bronckhorst geen 
actief grondbeleid moet voeren. Het grondbeleid zal afge-
stemd moeten worden op de behoefte en voor woningbouw 
is voorlopig weinig grond nodig. De gemeente wil daarnaast 
stimuleren dat inwoners van kernen en buurten en bedrijven 
het onderhoud van de directe omgeving helpen onderhou-
den.

Krimp en bouw scholen
Door de demografische ontwikkelingen, met name de af-
name van natuurlijke aanwas, zijn er steeds minder scholen 
nodig. Het CDA streeft, mede om die reden, naar een sprei-
ding van scholen over onze gemeente.  
De scholen van de toekomst hebben een multifunctioneel 
karakter, waarmee ze beter aansluiten op maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Scholen van de toekomst zijn zo ook 
ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van de buurten of 
kernen, bieden plaats aan buitenschoolse opvang en geven 
verenigingen gelegenheid om te vergaderen.
Een deel van de schoolgaande kinderen zal fietsend naar 
school gaan. Hiervoor zijn veilige fietsverbindingen nodig. 
Bij de scholen worden, voor zover niet aanwezig, verkeers-
veilige situaties gecreëerd, met name op die momenten dat 
kinderen vertrekken en arriveren, al dan niet gebracht of 
gehaald door ouders of verzorgers. 
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Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid in woonwijken en buurtschappen heeft 
bij het CDA een hoge prioriteit. De snelheidsbeperkingen - 
veelal 30 kilometer per uur – dienen te worden nageleefd 
en de infrastructuur garandeert in hoge mate veiligheid voor 
alle weggebruikers.  
Bij aanpassingen of aansluitingen van wegen moet rekening 
worden gehouden met de doorstroming van het verkeer.

Digitale ontsluiting
Digitale ontsluiting en het kunnen beschikken over snelle 
internetverbindingen heeft een hoge prioriteit, voor de bur-
gers, ondernemers op bedrijventerreinen maar ook onder-
nemers die zich willen gaan vestigen in ons buitengebied. 
De wijze waarop de inrichting plaatsvindt kan verschillen. 
Te denken valt aan glasvezeloplossingen maar ook oplos-
singen binnen het Over The Air programma (OTA), zoals 
het G4 netwerk. Het CDA zet zich in voor de realisatie van 
het gewenste netwerk, binnen de technische en financiële 
mogelijkheden.
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Van nazorg naar voorzorg:
voorkomen is beter

De aanpak
Het CDA gelooft in het principe lokaal doen wat lokaal kan 
en regionaal doen wat moet. Daarvoor is het nodig om dicht 
bij de mensen te staan. Daarom is het CDA voorstander van 
het werken met gebiedsteams die problemen van mensen 
signaleren en aanpakken. Dit zijn teams met kennis op 
het gebied van jeugdzorg, werk  en zorg. Teams die onder 
andere bestaan uit participatieconsulenten (werk, bijstand 
en WMO), maatschappelijk werkers, experts rond jeugd en 
gezin, schuldhulpmaatjes en dorpscontactfunctionarissen. 

Door de signalerende functie van de experts in het gebieds-
team te benutten en burgers de weg te wijzen, om signalen 
te herkennen en aan de gebiedsteams aan te bieden, zullen 
wij problemen van burgers en gezinnen vroegtijdig kunnen 
signaleren en door een multidisciplinaire aanpak vroegtijdig 
kunnen oplossen. 

Schuldhulpmaatjes
Door de crisis en andere maatschappelijke oorzaken neemt 
het aantal mensen, dat in financiële problemen komt, sterk 
toe. In Zelhem is een project gestart waarbij gezinnen 
met schuldproblemen geholpen worden door mensen die 
daarvoor een opleiding hebben gevolgd, de zogenaamde 
‘schuldhulpmaatjes’. Waar signalen vroegtijdig worden opge-
pakt kan veel financieel en menselijk leed worden voorko-
men, waardoor niet naar zwaardere hulpmiddelen hoeft te 
worden gegrepen, zoals ondersteuning door de Stadsbank. 
Het CDA ondersteunt deze aanpak en wil bevorderen dat 
deze aanpak voor de hele gemeente gaat werken.

Werkvoorziening en arbeidsparticipatie
De huidige werkwijze om mensen, die gebruik maken van 
een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand, snel 
weer aan het werk te krijgen wordt wat het CDA betreft 
voortgezet. Een werkwijze waarbij de consulent gericht aan 
de slag gaat met de cliënt en samen met de cliënt een aan-
pak op maat ontwikkelt.

Het doel is dat mensen, met een afstand tot de arbeids-
markt, zo snel mogelijk naar regulier werk worden geleid, 
bijvoorbeeld door middel van (groeps)detachering of een 
arbeidscontract.

Voor de beschutte arbeidsplaatsen gelooft het CDA niet in 
werkvoorzieningsbedrijven op een schaal die groter is dan 
de Achterhoek, maar in oplossingen dicht bij de mensen die 
het aangaat.  

Maatschappelijke stage
Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voort-
gezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen 
als onderdeel van hun schoolcarrière. Het CDA hecht hier 
sterk aan. Op deze manier leren de jongeren hun directe 
omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een 
actieve bijdrage aan de samenleving. Hoewel het kabinet 
het nodig vindt deze stage af te schaffen, wil het CDA de 
maatschappelijke stage behouden. De gemeente onder-
steunt dit met een budget en zoekt samen met scholen en 
instellingen naar een zinvolle invulling.

De wereld om ons heen is aan het veranderen. De bomen groeien niet meer tot in de hemel. De demo-
grafische ontwikkelingen versterken de zorgvraag en de AWBZ is onbetaalbaar geworden. De uitvoe-
ring van een belangrijk deel van de AWBZ-taken gaat naar de gemeenten, gepaard met aanzienlijke 
kortingen op het budget dat voorheen beschikbaar was. Ook de jeugdzorg wordt een verantwoordelijk-
heid van de gemeente. De crisis slaat in volle heftigheid toe. Werkloosheid gaat gepaard met minder 
inkomen en meer gezinnen komen daardoor in de problemen. Voor de kinderen betekent dit minder 
mogelijkheden om te sporten en cultuurbeleving, met alle gevolgen van dien. Voor de sociale werk-
voorziening staan grote bezuinigingen en ingrijpende reorganisaties op stapel. Het CDA ziet de com-
plexiteit van deze vraagstukken maar is ervan overtuigd dat door een goede organisatie, het benutten 
van de kracht van de samenleving, de impact van de ontwikkelingen in positieve zin kan worden bijge-
steld.
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Sport en cultuur
In de gemeente Bronckhorst is een groot aantal verenigin-
gen op de terreinen sport, cultuur en gezelligheid actief. Het 
verenigingsleven hoort bij deze gemeente en is waardevol 
voor bijvoorbeeld de leefbaarheid in buurten en kernen, de 
gezondheid- en zelfredzaamheid van mensen.

Het CDA vindt dat het werk van verenigingen aandacht moet 
hebben, met name waar het de jeugd en de kwetsbare men-
sen betreft. Onder andere de participatie van mensen willen 
wij bevorderen door verenigingen daarin te ondersteunen, 
onder andere door het bieden van deskundige ondersteu-
ning. 
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Van polarisatie naar participatie: 
iedereen doet mee

Maatschappelijke ondersteuning
Wij baseren ons WMO-beleid op 3 uitgangspunten: 1. Ieder-
een doet mee 2; problemen worden voorkomen door pre-
ventie en vroegtijdige signalering en  3; problemen worden 
opgelost, waar mogelijk in de directe leefomgeving of waar 
nodig door individuele ondersteuning.

Ondersteuning wordt direct en voorwaardelijk geboden. Het 
CDA gaat daarbij uit van het vertrouwen in de burger, die de 
zorgvraag stelt en wij werken niet vanuit het principe ‘zorgen 
voor’ maar vanuit het principe ‘zorgen dat’. Dit betekent dat 
wij samen met de vragende partij werken aan werk, reïnte-
gratie en de gewenste ondersteuning, zodat het (tijdelijke) 
probleem adequaat wordt aangepakt.

Niet de procedure maar het resultaat van ons handelen 
staat centraal. Het gaat niet om recht hebben op maar hoe 
iemand echt wordt geholpen. Op deze kanteling in waarden 
zal het ambtelijk apparaat worden ingericht.

Daarom formuleert de burger, die het aangaat, de zorgvraag 
zelf en bemiddelt de gemeente bij het vinden van de beste 
oplossing. De gemeente doet dit door verbindingen te leg-
gen tussen de vragende partij en de aanbieders van oplos-
singen. Waar dit gepaard gaat met kosten is de gemeente 
verantwoordelijk voor de financiering. 

De inkoop van de gewenste zorg wordt in principe gefor-
muleerd, en zo mogelijk ingenomen, door de burger die de 
zorgvraag stelt. Waar technische mogelijkheden de zorg 
kunnen ondersteunen heeft dat de aandacht.

Huishoudelijke verzorging en zorgarrangementen staan on-
der druk. De reden hiervoor is voornamelijk ingegeven door 
vergaande bezuinigingsopdrachten. Omdat het CDA dit een 
zorgelijke ontwikkeling vindt, vooral waar het de kwetsba-
ren in ons samenleving aangaat, zullen wij onze politieke 
invloed in Den Haag blijven benutten om dit tij ten goede 
te keren. Het CDA wil zoveel financiële ruimte creëren dat 
de ondersteuning voor de meest kwetsbaren niet in gevaar 
komt. Dit complexe vraagstuk vraagt om een integrale 
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Het CDA Bronckhorst staat voor een plattelandssamenleving waar plaats is voor alle mensen, om deel 
te nemen aan het maatschappelijk verkeer, om te wonen en te werken. Die samenleving maken de in-
woners van Bronckhorst samen.

Wij vragen daarom aan de inwoners van Bronckhorst een bijdrage te leveren. Tegelijkertijd zijn wij er 
ons van bewust, dat niet iedereen in staat is deze bijdrage in een gelijke mate te leveren. Wie daar-
toe, voor een korte tijd of langdurig, niet in staat is moet op ondersteuning kunnen rekenen, vanuit de 
eigen leefomgeving en natuurlijk ook vanuit de overheid. De directe omgeving kan een plaats bieden 
om zelfstandig te leven, te ontmoeten, vrijwilligerswerk te verrichten, te sporten of te bewegen en te 
werken. Wij geloven dat een omgeving, die dat in zich heeft, wezenlijk bijdraagt aan het sociaal sterker 
worden van mensen, wat de kans op werk en inkomen zal vergroten en de vraag naar zorg zal doen 
afnemen. 

Wij streven altijd, voor de mensen waarvoor dit noodzakelijk is, naar een zo kort mogelijk periode van 
ondersteuning door de overheid, waarna deze mensen weer in staat zijn zelfstandig deel te nemen aan 
de samenleving. Hierbij gaat het om het geleiden naar werk, het helpen integreren in de ‘nieuwe’ sa-
menleving, het bieden van een (tijdelijk) eigen inkomen en het bieden van de gewenste zorg of onder-
steuning. De vraag van de burger- en het resultaat staan altijd centraal.

Bij dit alles gaat het CDA uit van wederkerigheid. Het principe dat de inspanningen van de overheid, zo 
mogelijk, beantwoord worden door tegenprestaties van de 
burger.
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benadering, onder andere samen met de betrokken burgers, 
DBO’s, zorgverleners en vrijwilligers in de zorg.

Uitgaan van vertrouwen in de burger betekent ook dat wij 
doortastend op zullen treden als misbruik of oneigenlijk 
gebruik van ondersteuning wordt vastgesteld. Vastgesteld 
nadeel zal dan ook daadwerkelijk worden verhaald.

Welzijn van mensen
De samenleving waar het CDA voor staat is een samen-
leving waar iedereen bij hoort. In die samenleving leven 
kwetsbare mensen, gezonde mensen, sociaal vaardige 
mensen, werkenden, ouderen en jongeren samen. Zij hou-
den rekening met elkaar, helpen en versterken elkaar. 

Het creëren van die samenleving is op de eerste plaats 
een verantwoordelijkheid van de burgers zelf en initiatieven 
vanuit de burgers verdienen onze grootste aandacht. Waar 
de burgers, de overheid, maatschappelijke partijen en het 
bedrijfsleven, samenwerken ontstaat een sociaal weefsel, 
dat geeft invulling aan een democratische en solidaire leef-
gemeenschap.

Het CDA zet zich in voor het versterken van het sociaal 
weefsel door het verbinden van de burgers, dorpsbelangen-
organisaties, ouderenorganisaties, verenigingen, stichtin-
gen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in 
kernen en buurten. Het CDA stimuleert en faciliteert dorps-
belangenorganisaties om dit sociaal weefsel te creëren en te 
onderhouden, knelpunten te signaleren en de gemeente te 
bedienen met gevraagd en ongevraagd advies.

Het CDA hecht grote waarde aan een op de senioren af-
gestemd beleid. Ouderen worden daarom betrokken bij de 
inrichting van hun directe woonomgeving. Daarbij streven 
wij onder andere naar een optimaal voorzieningenniveau en 
een hoog niveau van (sociale) veiligheid.

In de vorige raadsperiode zijn maatregelen getroffen, waar-
door de verantwoordelijkheden van besturen van (sport)ver-
enigingen en maatschappelijke stichtingen zijn toegenomen. 
De gemeente heeft dorpshuizen, buitensportaccommodaties 
en zwembaden geprivatiseerd en het beleid ten aanzien van 
waarderingssubsidies gewijzigd. Wij stimuleren de inrichting 
van kennisnetwerken, met als doel de bestuurskracht van 
verenigingen en maatschappelijke stichtingen te vergroten 
en de ontwikkeling en benutting van de voorzieningen te 
stimuleren.

Voorzieningen voor onderwijs, sport, bewe-
gen en ontmoeten
Een samenleving komt tot haar recht als de inwoners, die 
de samenleving vormen, elkaar kunnen treffen op centrale 
plaatsen. Dit kunnen scholen, dorpshuizen of sportaccom-
modaties zijn. Wij ondersteunen de initiatieven daartoe, die 
vanuit de kernen zelf ontstaan. Wij vinden het belangrijk dat 
deze voorzieningen effectief en efficiënt worden gebruikt en 
vinden mede daarom, een multifunctioneel gebruik van de 
voorzieningen belangrijk. In voorgaande periode hebben 
samenwerkende partijen laten zien, vaak met ondersteuning 
van vele lokale vrijwilligers, dat deze samenwerking een 
bijdrage levert aan de leefbaarheid van kernen en de directe 
omgeving. Ook als dit betekent dat een bepaalde voorzie-
ning niet in de eigen maar in de nabij gelegen kern inge-
richt wordt. Draagvlak daarvoor ontstaat als inwoners van 
meerdere kernen en bijbehorende buitengebieden samen de 
voorzieningen voor de toekomst bepalen.

Waar lokale of bovenlokale initiatieven ontstaan, zal het 
CDA deze stimuleren en faciliteren.

Weer aan het werk
Werkloosheid is een belangrijk probleem voor onze samen-
leving, zeker voor mensen die het aangaat. Naar verwach-
ting, gelet op de huidige economische situatie, wordt dit 
maatschappelijke vraagstuk niet eenvoudig opgelost. Wij 
zullen ons dus moeten inspannen om mensen, vanuit een 
bijstandsuitkering, naar werk te geleiden en jongeren kan-
sen te bieden voor een start op arbeidsmarkt.

Dit doen wij door een actieve relatie aan te gaan met het 
bedrijfsleven en de maatschappelijke partners. 

Wij bieden een aanvulling op de loonkosten en ontzorgen 
werkgevers, die werknemers met een beperking aan de slag 
helpen. Maatwerk is het uitgangspunt.

De positie van onze jongeren heeft een hoge mate van aan-
dacht. Wij streven er naar jongeren uit de uitkering te hou-
den door het bieden van scholing, training en werkervarings-
plaatsen. Verder is in onze gemeente het lokale midden- en 
kleinbedrijf goed ontwikkeld. De bekendheid van starters op 
de arbeidsmarkt daarmee is onvoldoende. Daardoor wordt 
de uittocht van jongeren ongewild gestimuleerd. Wij zullen 
vanuit de gemeente initiatieven nemen om de communicatie 
tussen ‘werk’starters en bedrijven te verbeteren.
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Het CDA is van mening dat mensen, die (tijdelijk) geen werk 
hebben, om geactiveerd ‘werkfit’ te blijven, een bijdrage 
moeten leveren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te ver-
richten of een dagbesteding te vinden. Wij ondersteunen 
initiatieven vanuit de werkzoekenden om werkfit te blijven en 
bij te dragen aan de samenleving.

Goed onderwijs
Onderwijs is belangrijk voor de (sociale) ontwikkeling van 
mensen en het kunnen benutten van kansen die mensen in 
hun leven op hun pad vinden. 

Scholen bepalen zelf hoe goed onderwijs vorm krijgt. 
Ouders moeten wel een eigen keuze kunnen maken uit 
scholen met een identiteit die bij hun kind en levensopvat-
ting past. Het CDA ziet scholen als een belangrijke partner 
bij het signaleren en aanpakken van problemen, in en buiten 
de gezinssituatie. Denk daarbij ook aan het voorkomen van 
sociale uitsluiting van kinderen en het oplossen van leerpro-
blemen. Ook hebben scholen een functie als het gaat om 
de leefbaarheid van een bepaald gebied. Een aanbod van 
onderwijs binnen reële geografische grenzen is belangrijk. 

Bij de bouw van scholen zal nadrukkelijk aandacht zijn 
voor de kwaliteit van het onderwijs, de bereikbaarheid, het 
multifunctioneel gebruik van gebouwen, gedeelde dienstver-
lening en de wensen van de ouders van de leerlingen van 
de school.
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Van verbruiken naar waarderen: 
niet alles is in geld uit te drukken

Gezonde lokale economie
Het CDA Bronckhorst vindt dat lokale bedrijvigheid gestimu-
leerd moet worden. De gemeente creëert, in overleg met de 
lokale ondernemersorganisaties, randvoorwaarden voor de 
noodzakelijke groei van bedrijvigheid en dus ook werkgele-
genheid. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld de ruimtelijke
ordening flexibel in te richten. Het zijn overigens de onder-
nemers zelf die hier het stuur in handen hebben.

Detailhandel
Het midden- en kleinbedrijf heeft het op dit moment niet 
makkelijk. CDA Bronckhorst zal forse inspanningen leveren 
om de verschillende winkelgebieden in onze gemeente op 
peil te houden en de versterken. Als voorbeeld stellen wij de 
centrumplannen voor Vorden en Hengelo. Door concentratie
van winkels en/of voorzieningen wordt aantoonbaar bijge-
dragen aan de leefbaarheid van deze kernen.

Het CDA hanteert een terughoudend beleid bij het vrij geven 
van openingstijden van winkels gedurende de zondag. Wij 
hechten aan de zondagsrust, vanuit overtuiging maar ook 
ter bescherming van de ondernemers van Bronckhorst en 
hun werknemers. Ondernemers die vanwege de schaal van 
hun bedrijf geen ruimere openstellingen wensen.

Tegelijkertijd blijft het belangrijk om leegstand te voorkomen 
en waar dit dreigt te ontstaan het probleem in een vroegtijdig 
stadium aan te pakken. Het CDA Bronckhorst staat voor een 
stimuleringsbeleid, waarbij de overheid een actieve rol heeft 
bij het herbestemmen van vrijkomende panden. In geval 
van overlast of gevaar voor de volksgezondheid heeft de 
gemeente verdergaande mogelijkheden. CDA Bronckhorst 
wil dergelijke uitwassen voorkomen en in een vroegtijdig 
stadium aanpakken. 

Bereikbaarheid van bedrijven
De bedrijventerreinen moeten zowel fysiek als digitaal goed 
bereikbaar zijn. De digitale bereikbaarheid van het buitenge-
bied is onvoldoende en moet nu voortvarend worden opge-
pakt. Een goede digitale ontsluiting van het buitengebied is 
essentieel voor de leefbaarheid en het ondernemerschap in 
onze buitengebieden. Door potentiële bedrijven te tonen dat 
zij kunnen beschikken over goede voorzieningen kan leeg-
stand worden beperkt en wellicht voorkomen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld ook aan dienstverleners en adviesbureaus.  

Ondernemen stimuleren
Het CDA staat voor het treffen van maatregelen, die de 
werkgelegenheid in de gemeente positief beïnvloeden.
Met kleine maatregelen kunnen mensen verleid worden om 
een eigen bedrijf te beginnen. Daarom zijn
de regels om een beroep of bedrijf aan huis te beginnen ver-
ruimd, evenals het aanbestedingsbeleid op de Achterhoekse 
schaal. Hierdoor kunnen opdrachten onder de Europese 
drempels lokaal aanbesteed worden. 

Indien deze maatregelen onvoldoende effect hebben, zal het 
CDA zich inzetten om dit te verbeteren, ook als regels moe-
ten worden aangepast of opgerekt. Het CDA zal zich daarbij 
laten informeren door de gemotiveerde  ondernemers en 
samen met hen op zoek gaan naar de mogelijkheden die er 
zijn. Het CDA staat voor maatwerk.

Gezonde agrarische sector
CDA Bronckhorst streeft naar een vitaal buitengebied, waar-
in de landbouw een zeer belangrijke rol speelt. Het CDA zal 
bestaande landbouwbedrijven zoveel mogelijk ruimte geven 
te groeien. Hervestiging gaat voor een nieuwe vestiging. Het 
naleven van de milieuvoorwaarden en de eisen van dieren-
welzijn zijn belangrijk voor het CDA.
Uiteraard blijft ruimtelijke ordening ook een belangrijk aspect 
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Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit te 
drukken. De leefbaarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, 
voor onze detailhandel, het toerisme, de boerenbedrijven en bovenal de mensen die hier graag leven, 
recreëren en wonen. CDA’ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Daarin zit ook economisch po-
tentie. Het draaiende houden van de lokale economie hoort daarbij. Er hoeft geen tegenstelling te zijn 
tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling.
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ook al om dat naast het agrarisch ondernemen er ruimte 
moet zijn voor andere bedrijvigheid, wonen en recreëren.

Natuur en landschap
Het mooie buitengebied van Bronckhorst heeft aantrek-
kingskracht op toeristen en dagjesmensen. Om die reden is 
natuurontwikkeling belangrijk. Bij natuurontwikkeling is het 
van belang dat de ontwikkeling van de landbouw daarbij niet 
in het gedrang komt. 

Voor bermonderhoud is interessant na te gaan of Land- en 
Tuinbouworganisatie Nederland of een partij als agrarische 
natuurvereniging ’t Onderholt daar een rol in wil en kan 
vervullen. Het landschap staat continu onder druk. Het is 
belangrijk om deze waarde te behouden en waar mogelijk te 
versterken. 

Ook landbouwondernemers die de landbouw als educatie 
aanbieden en toerisme stimuleren, zijn waardevol voor onze 
natuur en het landschap. 

Functieverandering
Het CDA is er een voorstander van om leegkomende (agra-
rische) gebouwen een nieuwe bestemming te geven. Dit 
gaat verpaupering van het platteland tegen. Daar wordt al 
veel gebruik van gemaakt. Het herbestemmen naar woon-
ruimte is, mede gelet op de demografische veranderingen, 
niet realiseerbaar.
Herbestemming naar bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening, 
recreatie en toerisme biedt evenwel nog
wel mogelijkheden. Om dit mogelijk te maken zullen ook 
infrastructurele maatregelen, zoals de aanleg van een glas-
vezelnetwerk nadrukkelijk aandacht moeten hebben.

Nieuwe groene energie
De natuur, de grondstoffen, de energiebronnen, het voedsel 
en het afval hebben een waarde. Verspilling van natuurlijke 
hulpbonnen dienen we tegen te gaan. Als we dit belangrijk 
vinden, dan moeten we er ook anders mee omgaan. CDA 
Bronckhorst streeft daarbij naar een duurzaam evenwicht 
tussen mens, milieu en gezonde economie.

Zonnepanelen kunnen worden ingezet voor energieopwek-
king. Panelen kunnen worden aangebracht op daken, maar 
kunnen ook elders in de gemeente worden opgesteld.

Onze gemeente leent zich voor het opwekken van de zo-
genaamde groene energie. Binnen de grenzen van Bronck-
horst beschikken wij over een sterke landbouwsector. De in 
de sector aanwezige biomassa is om te zetten naar biogas. 
Bronckhorst, als onderdeel van de Achterhoekse gemeen-

ten, heeft om die reden ingestemd met de ‘Strategie Biogas-
transitie Achterhoek’. Het is vervolgens een samenspel van 
overheid, ondernemers en onderwijs om dit naar de praktijk 
te vertalen. 

Er is ruimte voor het opwekken van windenergie, mits goed 
ingepast in het landschap. Ten aanzien van windenergie 
is in Bronckhorst sprake van een unieke situatie. Het CDA 
heeft ingestemd met de pilot miniwindturbines. Wij zien 
hierin kansen en mogelijkheden voor een verdere uitrol als 
de uitkomsten van de pilot dit ondersteunen. 

Zeer grote windturbines passen volgens het CDA niet in het 
landschap van onze gemeente. 

Het CDA heeft meegewerkt aan de oprichting van de AGEM. 
Via deze coöperatie kunnen lokale
energie-initiatieven worden ondersteund. Wij steunen de 
ambitie van de AGEM om op het gebied van energietransitie 
in 2030 energieneutraliteit te hebben behaald. 

Geen schaliegaswinning
Het CDA is een tegenstander van de winning van scha-
liegas. Schaliegaswinning kent grote risico’s voor de natuur 
en het milieu. De schaliegaswinning is ook niet duurzaam. 
Deze vorm sluit voor het CDA niet aan op de behoeften van 
het heden. Wij richten onze aandacht vol op de innovatie en 
ontwikkeling van groene en duurzame energie.

Afval
Wat het afval betreft zijn voor het CDA drie aspecten rich-
tinggevend: 1. het voorkomen van afval, 2. het hergebruiken 
van afval en 3. de recycling van afval.

Wij blijven het scheiden van afval stimuleren. Hiermee wordt 
het volume aan afval beperkt doordat stoffen worden gere-
cycled of hergebruikt. 

Zwerfaval blijft een hardnekkig probleem, dat volgens het 
CDA slechts is op te lossen als wij er in slagen iedereen 
mee te laten doen dit te voorkomen. Dat kan door informatie 
te geven over het belang van voorkomen en het opruimen 
van zwerfval. Ook blijft de gemeente materialen ter beschik-
king stellen aan inwoners die zich, bijvoorbeeld tijdens de 
zwerfvuildag, inzetten om onze leefomgeving op te ruimen. 
Deze initiatieven worden erg gewaardeerd door het CDA.
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Plaatsen waar grof afval en chemisch afval kan worden 
ingeleverd blijven opengesteld en worden, indien nodig, 
uitgebreid. 

Het afvalbeleid zullen we als CDA kritisch blijven volgen. 
Recent is nieuw beleid tot uitvoering gebracht, waardoor 
mensen betalen voor het aantal malen dat afval aan de 
gemeente wordt aangeboden. Bij een positieve beoordeling 
zal dit beleid worden voortgezet.

Wel in geld uit te drukken
De huidige economische situatie, de opgelegde bezuinigin-
gen, de gevolgen van de demografische ontwikkelingen en 
het niet volledig kunnen overzien van de financiële gevolgen 
van de overdracht van taken van de rijksoverheid en de 
provincie aan de gemeente, zijn voor het CDA belangrijke 
redenen om in de voorliggende periode aandacht te geven 
aan zorgvuldig financieel beheer van de beschikbare financi-
ele middelen.

Grondaankopen en woningbouw
De gemeente Bronckhorst wordt, net als de andere gemeen-
ten in de Achterhoek, geconfronteerd met het feit dat de 
bevolking terugloopt. Ook het aantal huishoudens zal in de 
komende periode teruglopen en daarmee de behoefte aan 
nieuwe woningen. In afstemming met de andere gemeenten 
is ook in Bronckhorst de verwachting ten aanzien van het 
benodigde aantal nieuwe woningen sterk teruggebracht. Het 
CDA hanteert als uitgangspunt de afspraken uit de regionale 
woonvisie voor de Achterhoek. De eerste indicaties ten aan-
zien van de afname van de bevolking geven aan dat die nog 
sterker zal zijn dan verwacht. In combinatie met een sterk 
tegenvallende economische ontwikkeling zorgt dit ervoor dat 
het voorgenomen aantal te bouwen woningen waarschijnlijk 
zelfs tot 2025 voldoende is.

Het gaat over grote belangen. Het CDA wil graag starters 
woonmogelijkheden bieden en leegstand voorkomen. 
Daarbij is het belangrijk dat de waarde van woningen zo op 
peil blijft. Het CDA zal de ontwikkelingen dan ook heel goed 
volgen en zeer alert zijn ten aanzien van grondbeleid. Zo 
vinden wij het niet nodig en niet gewenst dat er grote stra-
tegische grondaankopen plaatsvinden, maar willen we wel 
ruimte bieden voor passende particuliere initiatieven.  

Ten aanzien van vrijkomende accommodaties zal in overleg 
met, dorpsbelangenorganisaties, of andere groepen die 
namens de bevolking kunnen spreken, bekeken worden 
welke wensen er zijn voor het gebruik. Een zelfde aanpak 
zal gevolgd kunnen worden voor grond die vrij komt.

Transparantie en personeelsbeleid
De gemeente Bronckhorst verkeert in een dynamische en 
bestuurlijke zin lastige periode. Zo wordt er op de bijdrage 
voor de gemeente door de rijksoverheid sterk gekort. Dit 
vertaalt zich in bezuinigingen die moeten worden gereali-
seerd. Maatregelen die daarbij passen zijn gericht op terug-
treden van de overheid en het bevorderen van de zelfred-
zaamheid van de burger.

Uiteraard moet daarbij ook gekeken worden naar de kosten 
van de organisatie. Kunnen we de organisatie efficiënter 
maken, zijn alle taken die worden uitgevoerd door de organi-
satie echt nodig of kan het wel een tandje minder? Het CDA 
is zeer kritisch op deze zaken en zal dan ook de vinger aan 
de pols houden bij de organisatie. Als het nodig is zullen 
ook pijnlijke acties moeten worden uitgevoerd. Het CDA zal 
daarbij ook kritisch zijn ten aanzien van de omvang van het 
college. 

Het CDA is zich ervan bewust dat de komende decentrali-
saties een grote uitdaging voor de gemeente zullen zijn. De 
burgers, het bestuur en zeker ook de ambtelijke organisatie 
zullen dit gaan merken. De decentralisaties gaan gepaard 
met forse bezuinigingen. Gemeenten zullen het met minder 
moeten doen dan het rijk en de provincie voor de decen-
tralisaties. Dit vraagt om een efficiënte en effectieve aan-
pak, waarbij ook de reductie van de organisatiekosten een 
belangrijke rol zal gaan spelen. 

Uitgangspunten voor ons financieel beleid zijn: zorgvuldig-
heid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale 
(woon)lasten. Daarbij streven wij onder alle omstandigheden 
naar een sluitende meerjarenbegroting.

Het CDA zal bij het opstellen van de kaders, waarbinnen 
de decentralisaties zullen moeten worden uitgevoerd, altijd 
het belang van de burgers voorop stellen. Het CDA staat 
dus ook open voor samenwerking met andere gemeenten. 
Door samen te werken worden de beschikbare kennis en 
expertise beter benut en kunnen uitvoeringskosten worden 
gereduceerd.
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