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Een uitdaging voor ons allemaal!
De lokale politiek staat voor steeds grotere
uitdagingen: meer verantwoordelijkheden door
decentrale uitvoeringstaken, landelijke
problemen die grote steden raken, maar zich
ook in dorpen en kleinere plaatsen afspelen en
de steeds maar groeiende behoefte van
inwoners aan maatwerk dienstverlening. Of het
nu gaat om vergrijzing, werkgelegenheid of
woningaanbod op maat, Gemeentebelangen
Berkelland is zich bewust van deze grote
uitdagingen. Het heeft een duidelijke visie op
de toekomst zoals in dit verkiezingsprogramma
is verwoord. Ambitie, concreetheid en
transparantie vormen de basis. Wij zullen ons
uiterste best doen om voor dit programma. met
dit ambitieuze programma en een ambitieus
team invloed te hebben op een
toekomstperspectief voor onszelf, onze
kinderen en alle andere inwoners van
Berkelland.

Dit is mijn Berkelland
Ik zie een Berkelland voor me waar mensen
graag wonen, werken, opgroeien en naar
school gaan. Berkelland moet een plek zijn
waar mensen kunnen genieten van
activiteiten in de vrije tijd zoals sporten,
fietsen, wandelen en vele andere creatieve
bezigheden. Kortom, een gemeente waar
met veel plezier kan worden geleefd.
Ik zie hier mensen oud en gelukkig genieten van
hun omgeving waar ze zijn opgegroeid en waar
ze een band mee hebben. Maar ik zie ook
mensen die hier naar toe zijn gekomen voor de
rust en de ruimte en die mee kunnen profiteren
van de goede zorg die wij hebben gecreëerd in
onze gemeente. Jong en oud leven met elkaar en
bij elkaar in wijken en zorgen er gezamenlijk
voor dat het ‘naoberschap’ in stand wordt
gehouden. De plaatsen en dorpen bruisen en
zijn op doordeweekse dagen, zaterdag en
koopavonden gevuld met mensen die de
gezelligheid ervaren van winkelen in
Berkelland. Zelfs mensen uit de omliggende
regio's komen hier graag. Shoppen in
Berkelland wordt een begrip.
De natuur in het buitengebied gedijt goed
naast de agrarische activiteiten, samen
vormen ze een harmonisch spel. Dit is het
Berkelland waar ik wil wonen, waar ik wil
opgroeien en oud worden, waar onze
kinderen en kleinkinderen kunnen
genieten van het leven. Ik gun ze dit
geweldige toekomstbeeld.
Dit is mijn ambitie, mijn Berkelland!
Anjo Bosman
Fractievoorzitter

ONZE SPEERPUNTEN VOOR HET
VERKIEZINGSPROGRAMMA ZIJN:
Toegankelijke goede zorg en
voorzieningen. Daarbij is kwaliteit
belangrijker dan economische
concurrentie.
Iedereen doet mee in onze samenleving.
De mens staat centraal en wordt
gewaardeerd om zijn bijdrage aan de
gemeenschap, prestaties op school, op
het werk of anderszins.
Toegang tot sport, cultuur en muziek voor
iedereen, ongeacht leeftijd of sociale
achtergrond.
Berkelland is een groeigemeente voor
inwoners en ondernemers.
Voldoende woningaanbod in Berkelland
voor starters, alleenstaanden, gezinnen
en ouderen.
Duurzaamheid is ons uitgangspunt voor
alle beleid en andere initiatieven.
Wij vinden ons cultureel erfgoed
belangrijk en waken over haar
voortbestaan.
Wij zorgen voor veiligheid in de wijken, in
het verkeer en op scholen.
Wij bevorderen werkgelegenheid voor
alle inwoners.
Ontwikkelingen van alle kernen en het
platteland gaan in samenspraak met
inwoners, ondernemers, agrariërs en
overheid.
Openbaar vervoer is beschikbaar voor alle
doelgroepen.
Onze infrastructuur is modern, goed
onderhouden en aangepast aan de
omgeving.
Het landschap van Berkelland leent zich
voor intensievere recreatie. Dat moet
bijdragen aan een economisch sterkere
positie voor de gemeente en
ondernemers.

Dit programma beschrijft onze visie op de
toekomst. Dit doen we door een stip op de
horizon te zetten en de mogelijke route daar
naar toe uit te stippelen. Wij willen ons
onderscheiden van andere partijen en
zorgen daarom voor transparantie in onze
ambitie en aanpak.
Wij willen andere partijen graag
gelegenheid bieden om bij coalitievorming
hun ambities aan te laten sluiten bij onze
doelstellingen en samen te werken aan een
slagvaardig en ambitieus Berkelland.
Een uitgebreid programma met alle
standpunten van Gemeentebelangen
Berkelland vind je op de website:
WWW.GBBERKELLAND.NL
In aanloop naar de verkiezingen kun je ons
volgen via sociale media (Facebook). Daar
geven we regelmatig uitleg over onze
standpunten en kun je in discussie gaan
over ons programma.

Sociaal
TOEGANKELIJKE GOEDE ZORG EN VOORZIENINGEN.
DAARBIJ

IS
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ECONOMISCHE CONCURRENTIE:

Durf te handelen!
Een pedagoog van het speciaal onderwijs
‘Klein Borculo’ constateert mishandeling bij
één van de leerlingen. Snel professionele
begeleiding van de leerling en ouders kan
uit huis plaatsen voorkomen.
Gemeentebelangen Berkelland beseft dat er
bij een crisissituatie geen tijd is voor een
keukentafelgesprek, om een indicatie vast
te stellen en de juiste zorgverlener te
selecteren. Er dient een tijdelijke indicatie
te komen voor de eerste weken. Deze
periode biedt tijd om de crisis aan te
pakken en rustig een plan en budget vast te
stellen voor eventuele langere
jeugdhulpverlening.
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING IN BERKELLAND
IS SNEL TOEGANKELIJK EN HET GELD WORDT OOK ECHT
BESTEED.

Het Voormekaar team laat aan de
aanvrager zien wat de status van de
aanvraag is. Op de site van gemeente
Berkelland is zichtbaar hoeveel aanvragen
er maandelijks worden ingediend en
afgehandeld. Het zou zo moeten zijn dat er
binnen 48 uur (is nu 2 weken) een
inventariserend gesprek en vervolgens
binnen 1 week een besluit over een
indicatie wordt genomen.
Het is vanzelfsprekend dat ook inzichtelijk
is hoeveel van het beschikbare budget er
wordt uitgegeven voor jeugdhulpverlening
en WMO en Participatie (3 wetten waarbij
de verantwoordelijkheid bij de gemeente
ligt). Op eventuele overschotten kan

aanspraak worden gemaakt. Het gaat dan
om projecten die een bijdrage leveren aan
participatie en sociaal welzijn. Een
belangrijk thema hierbij is het ontzorgen
van mantelzorgers en ondersteuning
bieden aan vrijwilligers.
GEMEENTEBELANGEN BERKELLAND STAAT VOOR
AFSCHAFFEN VAN OVERTOLLIGE BUREAUCRATIE EN
VOOR SNELLE LEVERING VAN GOEDE ZORG. DAARBIJ
MOGEN CRISIS EN URGENTIE NOOIT IN DE WEG WORDEN
GEZETEN DOOR REGELGEVING EN KOSTENMOTIEVEN.

IEDEREEN DOET MEE IN ONZE SAMENLEVING. DE
MENS STAAT CENTRAAL EN WORDT
GEWAARDEERD OM ZIJN BIJDRAGE AAN DE
GEMEENSCHAP, PRESTATIES OP SCHOOL, OP HET
WERK OF ANDERSZINS.

De gemeente heeft ook een vooraanstaande
rol in het bevorderen van de sociale
acceptatie van mensen met andere
achtergronden.
Gemeentebelangen Berkelland vindt het
belangrijk dat iedereen gelijke behandeling
krijgt en wordt gewaardeerd, ongeacht ras,
geloof, seksuele geaardheid of afkomst.
Iedere vorm van discriminatie,
vooroordelen en agressie veroordelen wij.
Gemeentebelangen Berkelland zal het
beleid van de gemeente hierop nauwlettend
controleren. Daarnaast benadrukken we in
al onze relevante uitingen dat we open
staan voor diversiteit.
Gemeentebelangen Berkelland is er dóór en
vóór de inwoners. Dat houdt in dat wij als
overheid een verantwoordelijkheid hebben
bij het geven van het goede voorbeeld
bijvoorbeeld als het gaat om respect,
burgerschap en participatie. Als
volksvertegenwoordigers hebben wij de
plicht om invloed uit te oefenen op de sfeer
en cultuur in onze gemeente. Wij zien graag
een harmonieuze en tolerante samenleving
met respect voor diversiteit.

Toegang tot sport, cultuur en muziek voor
iedereen, ongeacht leeftijd of sociale
achtergrond:
Stel je een Berkelland voor waar mensen
samen sporten, feestvieren, bloemen
plakken voor het corso of tuinen versieren.
Een Berkelland waar iedereen mee kan
doen aan sport en cultuur. Waar elke
doelgroep kan kiezen uit activiteiten die
hem of haar aanspreken. Waar men samen
een vereniging in stand houdt, met
vrijwilligers een clubgebouw exploiteert en
waar men trots is op de eigen organisatie.
Een Berkelland waar resultaten worden
geboekt, van heel klein tot internationaal.
Met bekende en onbekende sporten, van
een internationale pipeband tot een derde
divisie fanfare of een 1e klas volleybal. Met
toneel, dans en muziek. Maar ook met
kunstroutes in alle kernen, waar je kunt
genieten van recreatiemogelijkheden, een
fraai landschap, mooie monumenten en
cultureel erfgoed.
Een Berkelland waar het bruist! Hoe
gaan we het bovenstaande
realiseren?
De financiële positie van mensen mag geen
belemmering zijn voor deelname aan sport
of cultuur. Alle doelgroepen moeten kunnen
participeren. Wij werken o.a. samen met
‘Achterhoek in Beweging’, ‘Uniek Sporten’,
het Jeugdsportfonds, de Sportfederatie e.a.
Wij faciliteren de combifunctionaris en we
subsidiëren jeugdleden van verenigen. Bij
vernieuwende initiatieven op het gebied
van sport en bewegen stellen we een
tijdelijke ondersteuning beschikbaar. We
stimuleren de durf om naast de bestaande
routes nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Op het gebied van cultuur zetten we de
samenwerking tussen de scholen en Muziek
en Kunstwijs en de Bibliotheek Oost
Achterhoek voort. Daarnaast ondersteunen
we de vrijwilligers van alle verenigingen. Zij
zijn de spil van onze samenleving en

daarmee van alle activiteiten in Berkelland.
Wij ondersteunen lokale culturele
activiteiten en faciliteren nieuwe
innovatieve ideeën in de samenleving. Door
participatie ontstaat er ontmoeting, sport
en cultuur zijn ook een middel om
eenzaamheid tegen te gaan. Hiervoor zien
we ook een taak voor de Voormekaar teams
en de regisseur combifunctionaris. Zij
kunnen signaleren, enthousiasmeren en
indien nodig faciliteren. Zij worden de
aanjagers voor verdere innovatie vanuit het
sociaal domein.
GEMEENTEBELANGEN IS EEN ONAFHANKELIJKE PARTIJ
WAAR IEDEREEN MEEDOET, ONGEACHT ACHTERGROND,
AFKOMST, GELOOF OF GEAARDHEID.

Leefbaarheid
BERKELLAND IS EEN GROEIGEMEENTE VOOR
INWONERS EN ONDERNEMERS :
Overal wordt gesproken over vergrijzing
en over leegloop van het platteland. De
lokale overheid doet onderzoek naar de
gevolgen van dergelijke ontwikkelingen.
Op dit moment is er een tekort aan
starterswoningen. Daardoor trekken
onze jongeren naar grotere steden waar
wel woonaanbod is.
Is wegtrekken de enige optie voor jongeren
uit Berkelland of gaan wij ze helpen om ze
echt te kunnen laten kiezen waar ze willen
wonen, werken en leven? Wij moeten
jongeren stimuleren om zich te vestigen in
Berkelland. Dit willen wij onder andere
doen door vrijstelling van OZB voor
jongeren tot 30 jaar te onderzoeken op
financiële haalbaarheid.

GEMEENTEBELANGEN BERKELLAND WIL JONGEREN
STIMULEREN OM ZICH TE VESTIGEN IN BERKELLAND
DOOR MIDDEL VAN VRIJSTELLING VAN OZB TOT 30
JAAR.
Waarom accepteren we de trends van deze
tijd niet? We kunnen stoppen met het
bestrijden van de symptomen en in plaats
daarvan kansen identificeren, benutten en
omarmen. Wonen in Berkelland is een
voorrecht en om dit zo te houden moeten
we werken aan de vitaliteit van onze
gemeente en zorgen voor een goede balans
van onze leefomgeving.
GEMEENTEBELANGEN BERKELLAND WIL VERJONGING
EN GROEI IN DE GEMEENTE BERKELLAND REALISEREN.
VOLDOENDE WONINGAANBOD IN BERKELLAND
VOOR STARTERS, ALLEENSTAANDEN, GEZINNEN
EN OUDEREN:
In onze visie wordt wonen in Berkelland
gekenmerkt door een gevarieerd aanbod
aan huizen, voornamelijk laagbouw en veel
groen. Daarnaast is er de laatste jaren veel
gedaan aan vernieuwing van woningen in
de wijken ‘De Koppel’ in Borculo en ‘De
Berg’ in Neede. Dit zijn mooie wijken
geworden. Er is voldoende aanbod om hier
prettig te wonen.
Andere ontwikkelingen zijn dat ouderen
langer thuis wonen en dat jonge mensen uit
Berkelland wegtrekken omdat er
onvoldoende aanbod is. Om wijken en
straten levendig te houden zien wij graag
een mix van jongeren (starters) en oudere
inwoners. Het bestaande aanbod zou
kunnen worden uitgebreid. Daarmee bereik
je zowel ouderen als jongeren. Op die
manier ontstaat een sociaalwenselijk
klimaat. Dat draagt er aan bij dat ouderen
langer zelfstandig kunnen wonen. Een paar
boodschappen meenemen voor de buren
als het buiten glad en guur weer is. Een
oogje in het zeil houden als een oudere

bewoner niet wordt gesignaleerd. De
plantjes water geven als jongeren een
weekendje weg zijn.
Kortom naoberschap nieuwe stijl.
Er zijn veel woningen in Berkelland (zowel
in de kernen als in het buitengebied) die
geschikt gemaakt zouden kunnen worden
voor dubbele bewoning. Dit willen wij
graag stimuleren. Het is dan ook ons
streven om het gemakkelijker te maken om
bestaande bouw aan te passen en geschikt
te maken voor dubbele bewoning.
GEMEENTEBELANGEN BERKELLAND WIL EEN
GEVARIEERD AANBOD VAN WONINGEN. DAARNAAST
WIL HET AANPASSING VAN BESTAANDE WONINGEN EN
WINKELPANDEN IN DE KERNEN EN IN HET BUITENGEBIED
TOESTAAN.

DUURZAAMHEID IS ONS UITGANGSPUNT VOOR ALLE
BELEID EN ANDERE INITIATIEVEN:
Mensen die wel eens naar Frankrijk op
vakantie gaan, zijn bekend met ‘Ville
Fleurie’ als ze dorpen of steden
binnenrijden. De tekst staat trots
aangegeven onder het plaatsnaambord en
het aantal sterren geeft aan hoe groot de
bloemenpracht is. Vooral de kleinere
plaatsen maken er veel werk van. Daardoor
ontstaat met name zomers een groen
karakter en een fleurige sfeer. Wij willen
ook een Berkelland waar de kernen
versierd zijn met bloemen en waar men bij
het binnenrijden van onze plaatsen wordt
verwelkomd door een fleurige entree. Wij
zijn er voorstander van dat de kleinere
groenstroken in de gemeente worden
geadopteerd door ‘de buurt’, zodat zij ook
kunnen genieten van mooie buurttuinen in
plaats van saaie groenstrookjes. Op dit
moment besteedt de gemeente ongeveer
900.000 euro aan onderhoud van deze
groenstrookjes. Door ons plan kan de
gemeente bezuinigen op het onderhoud en
het geld investeren in het verfraaien van de

kernen met bloembakken en stadstuintjes.
Naast het openbaar groen wil
Gemeentebelangen Berkelland hier ook het
privé groen bij betrekken.
Wij kennen allemaal het probleem van de
wateroverlast door de verstening van
Nederland.
Het komt steeds vaker voor dat extreme
hoosbuien in korte tijd voor een overschot
aan hemelwater zorgen. Zou het niet mooi
zijn als verduurzaming van onze omgeving
kan bijdragen aan vermindering van de
wateroverlast. Wij streven naar
bewustwording bij particuliere
tuinbezitters. Mensen moeten zich
realiseren dat het verharden van de tuin
met tegels of ander dood materiaal
bijdraagt aan dit probleem. Door daar
rekening mee te houden, dragen wij allen
bij aan een verbeterde waterhuishouding
en een duurzamere woonomgeving in
Berkelland. De gemeente heeft hier
natuurlijk een voorbeeldfunctie!

Hoe gaan wij dit realiseren?
Samenwerken met groenorganisaties speelt
hierbij een belangrijke rol.
Gemeentebelangen Berkelland gaat in
gesprek met meerdere partijen die ons
daarbij willen en kunnen helpen. Het gaat
dan om het ontwerpen en inrichten van de
buurttuinen, het maken van plannen om de
kernen te verfraaien en ondersteuning
bieden bij het implementeren van het
concept Ville Fleurie als een
onderscheidend groenkenmerk voor
Berkelland. Daarnaast zullen deze
groenorganisaties ons helpen bij het
uitdragen van een plan om de verstening
van onze omgeving tegen te gaan.

Berkelland energieneutraal in 2028.
Het streven naar een groene samenleving
begint bij jezelf. Wij vinden wel dat de
inwoners van onze gemeente hierbij
geholpen moeten worden. Wat kunnen wij
doen om onze inwoners te stimuleren om
niet meer op gas te koken maar elektrisch,

keramisch of op inductie? Wat kunnen wij
doen om het gebruik van zonne-energie te
stimuleren? Dit zijn vragen die de komende
jaren op de agenda staan. Wij willen een
heldere agenda en een duidelijk
stappenplan om in 2028 energieneutraal te
zijn.

Hoe gaan we dit realiseren?
In de eerste plaats moet de gemeente de
bedrijven en inwoners blijven informeren
en stimuleren om duurzaamheid als
uitgangspunt te hanteren.
Gemeentebelangen Berkelland vindt het
belangrijk dat de gemeente platformen blijft
ondersteunen die zich hier dagelijks mee
bezighouden. Deze platformen bedenken
initiatieven en communiceren dit met de
inwoners van de gemeente. Denk hierbij aan
het plaatsen van zonnepanelen op
bedrijvenparken en braakliggende
terreinen en het beschikbaar stellen van
daken voor zonnepanelen etc. Ook
nieuwbouw kan een steentje bijdragen. Per
definitie zou bij alle nieuwbouw sprake
moeten zijn van energieneutraal. Dit
betekent geen gasaansluiting en
zelfvoorzienend in energie. Bestaande
woningen kunnen rekenen op subsidie en in
samenspraak met ondernemingen uit de
gemeente zullen specifieke campagnes
worden gestart. Educatie is nodig om
inwoners te infomeren en te helpen met het
verduurzamen van hun woning.
Ook wil Gemeentebelangen Berkelland
elektrisch rijden stimuleren. Door
voldoende oplaadpunten te realiseren,
wordt elektrisch vervoer aantrekkelijker
gemaakt.
Gemeentebelangen Berkelland zal dit punt
actief uitdragen en monitoren.

Gemeente Berkelland
fairtrade gemeente.

wordt

een

Gemeentebelangen Berkelland start het
initiatief om een fairtrade gemeente te
worden. Fairtrade gemeente is een eervolle
titel die laat zien dat de gemeente
Berkelland duurzaam ondernemen
stimuleert en duurzaamheid als beleid heeft
omarmd.
BERKELLAND WORDT EEN VOORBEELDGEMEENTE VOOR

hecht er waarde aan dat de ‘erfgoed koepel’
zich blijft buigen over het cultureel erfgoed
en een centraal aanspreekpunt vormt voor
alle particulieren, stichtingen en
verenigingen die zich hierover
bekommeren. Vaak is er financiële steun
nodig voor onderhoud of reparatie. Wij
willen dat de ‘erfgoed koepel’ helpt met het
zoeken naar geldbronnen zoals
subsidiepotjes of donaties.

DUURZAAMHEID EN GROENBELEVING EN STREEFT NAAR

GEMEENTEBELANGEN BERKELLAND WAAKT OVER HET

ENERGIENEUTRALITEIT DOOR STIMULANS,

CULTUREEL ERFGOED EN WIL ACTIEVE ONDERSTEUNING
GEVEN BIJ HET ZOEKEN NAAR FINANCIËLE MIDDELEN

VOORLICHTING EN ONDERSTEUNING.

WIJ VINDEN ONS CULTUREEL ERFGOED ERG
BELANGRIJK EN WAKEN OVER HAAR
VOORTBESTAAN:

Het buitengebied van Berkelland kent veel
waardevolle historische elementen zoals
essen, door houtwallen omgeven weilanden
en havezaten. Samen bepalen zij het
coulisselandschap. Dit specifiek
kenmerkende karakter moet in stand
worden gehouden. Juist de samenhang van
agrarische bedrijvigheid met natuur en
recreatie maakt Berkelland uniek.
Ook landbouw en veeteelt hebben een
historische en economische waarde. Zonder
de economische waarde van de agrarische
sector is onze plattelandsgemeente niet
leefbaar.
Het huidige bestemmingsplan biedt op
sommige vlakken nog ruimte voor
ontwikkeling. Gemeentebelangen
Berkelland vindt dat de gemeente bij de
aanvraag van nieuwe ideeën bereid is mee
te denken met de (agrarische) ondernemer.
Een voorbeeld is het opnieuw agenderen
van het asbestprobleem.
Ook staan er in de gemeente veel
monumenten, sculpturen en
landmarkeringen. Ze vormen een belangrijk
onderdeel van onze geschiedenis, cultuur
en identiteit. Gemeentebelangen Berkelland

VOOR BEHOUD EN ONDERHOUD.

WIJ ZORGEN VOOR VEILIGHEID IN DE WIJKEN, HET
VERKEER EN OP SCHOLEN:
Je veilig voelen is een groot goed. Het zorgt
voor geborgenheid. Thuis zijn, aandacht
voor elkaar hebben. Het initiëren van
buurtpreventie is daar een onderdeel van.
Als instrument kan de buurtapp daar een
rol bij spelen.
Berkelland beschikt nu over vier
buitengewone opsporingsambtenaren
(BOA’s). Zij staan in nauw contact met de
wijkagenten. Voor veel voorkomende zaken
zoals zwerfafval, overlast jeugd, vuurwerk,
hondenpoep, evenementen, controle Dranken Horecawet kun je bij ze terecht. De
aanpak begint vaak met contact maken.
Alles oplossen is een utopie. Maar zaken
aanpakken doen ze zeker.
Gemeentebelangen Berkelland wil dat deze
buitengewone opsporingsambtenaren in
staat zijn om deskundig hun werk te doen.
Dat wil zeggen: goed opgeleid en informatie
gestuurd terwijl ze over het juiste
‘gereedschap’ beschikken.
Daar waar er opgeschaald moet worden
(vanwege complexiteit of gevaar) zal de
politie in beeld komen. De wijkagent speelt
hier een cruciale rol.

Een te hoge snelheid in woonwijken zorgt
voor onveiligheid. Onze BOA’s gaan
hierover in gesprek met de buurt en de
wijkagent. De uitvoering van
snelheidscontroles ligt bij de politie, de
belangrijkste netwerkpartner van de BOA.
Het opvoeden van de jeugd is eigenlijk een
taak van ons allemaal. Ouders spelen hier
de belangrijkste rol, maar ook de school en
de sportvereniging hebben invloed.
Signaleren we misstanden, dan zullen we
eendrachtig hierover in gesprek moeten. De
regierol kan (afhankelijk van het probleem),
bij de Voormekaar teams, de BOA’s, de
wijkagent of anderen liggen.
Gemeentebelangen Berkelland vindt het
belangrijk dat het vangnet goed werkt. Uit
oogpunt van veiligheid en leefbaarheid
moeten wij zorgen dat de kaders hiervoor
goed zijn ingevuld.
GEMEENTEBELANGEN BERKELLAND WIL MEER TOEZICHT
OP STRAAT EN HET AANTAL KLEINE VERGRIJPEN
TERUGDRINGEN. INZET VAN BOA’S SPEELT HIERBIJ EEN
CRUCIALE ROL.

Economie
Niet alles kan en moet door de gemeente
gedaan en uitgevoerd worden. Steeds vaker
ligt de verantwoordelijkheid bij de
inwoners en bij de belanghebbenden zelf.
Daar is een goede samenwerking en
communicatie tussen inwoners en
gemeente voor nodig. De ingezette lijn
vanaf 2014 “Veranderde Samenleving
Vernieuwd Bestuur” willen wij graag
continueren.
LEGES BEHOREN REËEL EN IN PRINCIPE KOSTENDEKKEND
TE ZIJN.

Inwoners van Berkelland zijn geen
melkkoeien.
Gemeentebelangen Berkelland streeft
ernaar om voor verhoging van de OZB de
inflatiecorrectie als maximum te hanteren.
Een verhoging van de OZB met meer dan de
inflatiecorrectie is voor ons alleen
bespreekbaar als de financiële situatie erg
zorgelijk wordt. Dermate zorgelijk dat
voorzieningen niet meer in stand gehouden
kunnen worden, wegen niet meer
onderhouden kunnen worden en de
veiligheid niet meer gegarandeerd kan
worden. Als de jaarrekening grote
overschotten laat zien, dienen de gelden
(indien mogelijk) terug te vloeien naar de
inwoners.
WIJ BEVORDEREN WERKGELEGENHEID VOOR ALLE
INWONERS:
Zonder een gezond economisch
huishoudboekje kan de gemeente geen
investeringen doen in voor ons allemaal
belangrijke onderwerpen en thema’s. Om
een goed financieel fundament te hebben,
moeten de inkomsten van de gemeente
geborgd zijn. Bijdragen van het Rijk, maar
ook lokale inkomsten spelen hierbij een rol.
Het begint vaak bij de bron van onze
inkomsten, namelijk de ondernemers en de
inwoners van Berkelland. Als wij kunnen
bijdragen aan het beschermen van
investeringen, in bedrijven of in onroerend
goed, dan wordt het vestigingsklimaat
bevorderd. Op deze wijze zal Berkelland
aantrekkelijk worden voor bedrijven om er
zich te vestigen. Dat leidt tot meer banen.
Oftewel het draagt bij aan een goede woonen werkomgeving en daarmee aan een
groeiende economie.
Een gunstig vestigingsklimaat, een
functioneel en aantrekkelijk
bedrijventerrein, glasvezel, goede
infrastructuur en bereikbaarheid scheppen

kansen voor bedrijven met bijbehorende
werkgelegenheid. Een goede economie is de
basis voor een duurzame samenleving in
een sociale gemeente. Gemeentebelangen
Berkelland is voorstander van ruimte voor
bedrijven om te ondernemen en zich te
ontwikkelen. We willen graag dat de
gemeente meedenkt met de bedrijven en
zijn tegen starheid.
De lokale bedrijven en de gemeente moeten
zich gezamenlijk inspannen om de
bestaande vacatures in Berkelland zoveel
mogelijk door eigen inwoners te laten
invullen. Waarom zou men personeel elders
zoeken als er in onze eigen gemeente ook
geschikte kandidaten zijn? De gemeente kan
een platform bieden voor vacatures.
Bijvoorbeeld door middel van een (digitaal)
vacaturebord voor werklozen in Berkelland
of door het faciliteren van voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met de
ondernemersvereniging(en) uit Berkelland.
Gemeentebelangen Berkelland vindt het
belangrijk om jongeren voor onze gemeente
te behouden. Na het afstuderen moet het
aantrekkelijk zijn voor jongeren om zich
hier te vestigen en te gaan werken.
Gemeente en bedrijven dienen zich hier
samen sterk voor te maken.
EEN GUNSTIG VESTIGINGSKLIMAAT VOOR
BEDRIJVEN EN PROACTIEF FACILITEREN BIJ HET
INVULLEN VAN VACATURES STIMULEERT
ONDERNEMEN EN WERKEN IN BERKELLAND.

ONTWIKKELINGEN VAN DE KERNEN EN HET
PLATTELAND GAAN IN SAMENSPRAAK MET
INWONERS, WINKELIERS, AGRARIËRS EN
OVERHEID:

Een groeiend aantal winkelpanden in
Neede, Eibergen, Borculo en Ruurlo staat
leeg. Dit drukt een zware stempel op de
sfeer in de kernen. Daarnaast heeft de
leegstand een behoorlijke impact op de
omzet van de winkels. Mensen gaan elders
winkelen en zoeken de drukte en

gezelligheid op van grotere plaatsen. Wij
willen het winkelen in onze kernen tot een
belevenis maken voor de inwoners van
Berkelland, maar ook voor bezoekers uit de
omgeving en toeristen die naar de
Achterhoek komen.
Om dit te stimuleren wil Gemeentebelangen
Berkelland werken aan een programma om
verkoop van lokale producten te
stimuleren. Veel bedrijven bieden hun
kwaliteitsproducten aan door huisverkoop.
Wij willen leegstand van winkelpanden
terugdringen door verkoop van lokale
producten via winkels. Ons lokale product
moet een begrip worden en een keurmerk
staat garant voor kwaliteit.
Jonge mensen die werk zoeken, krijgen een
kans om mee te werken aan deze startups
en dragen bij aan de ontwikkeling ervan.
Wellicht dat hier toekomstige winkeliers uit
ontstaan.
Daarnaast denken wij aan een thematische
ontwikkeling van onze winkelaanbod.
Voorbeelden zijn: ‘Ruurlo kunstdorp’ of
‘Neede eerlijke streekproducten’. Naast het
huidige aanbod kunnen er winkels ontstaan
met een gespecialiseerde producten, een
hoger en een lager segment. Aanbod creëert
immers vraag! Hiervan kunnen alle winkels
meeprofiteren. Hoe meer variëteit en
onderscheidend vermogen, hoe breder het
publiek.
Naast het winkelaanbod zal Berkelland zich
ook moeten presenteren als een gemeente
waar de straten schoon en toegankelijk zijn,
waar voldoende gratis parkeergelegenheid
is en waar men makkelijk kan komen met
het openbaar vervoer.
GEMEENTEBELANGEN BERKELLAND WIL SAMEN MET
ONDERNEMERS WERKEN AAN EEN PLAN OM HET
WINKELAANBOD EN DAARMEE DE BEDRIJVIGHEID IN DE
KERNEN TE STIMULEREN.

OPENBAAR VERVOER IS BESCHIKBAAR VOOR ALLE
DOELGROEPEN:

HET LANDSCHAP VAN BERKELLAND LEENT ZICH
VOOR INTENSIEVERE RECREATIE. DAT MOET
BIJDRAGEN AAN EEN ECONOMISCHE STERKERE

Bereikbaarheid is noodzakelijk voor de
leefbaarheid in de kernen. Maar ook het
buitengebied moet goed bereikbaar zijn. De
regiotaxi en het openbaar vervoer spelen al
een belangrijke rol. Particuliere
buurtbusprojecten dragen ook een steentje
bij, dat is een goede ontwikkeling. Hierbij
heeft de gemeente een overkoepelende en
toezichthoudende taak.
Gemeentebelangen Berkelland wil
particuliere buurtprojecten stimuleren en
mensen de mogelijkheid bieden om
vervoersdiensten uit te voeren waarbij de
financiële vergoeding als een
tegemoetkoming in de onkosten wordt
beschouwd. Op deze wijze willen wij
vervoersdiensten in het buitengebied
verder stimuleren.
OPENBAAR VERVOER STIMULEREN DOOR
BUURTPROJECTEN EN PRIVÉ INITIATIEVEN.

ONZE INFRASTRUCTUUR IS MODERN, GOED
ONDERHOUDEN EN AANGEPAST AAN DE
OMGEVING:

De infrastructuur is een belangrijke
voorwaarde voor prettig wonen, maar heeft
ook zeker economische betekenis. Inwoners
en bedrijven profiteren van een goede
bereikbaarheid, ontsluiting en
doorstroming. Berkelland beschikt over
1.000 kilometer aan wegen en fietspaden,
maar ook verlichting en
parkeergelegenheid zijn daar onlosmakelijk
aan verbonden. Gemeentebelangen
Berkelland zet zich in voor goed onderhoud
aan wegen, vooral als het gaat om de voeten fietspaden in de gemeente. Daarnaast
vinden wij het van belang dat er voldoende
financiële middelen beschikbaar zijn voor
onderhoud aan de infrastructurele
voorzieningen.

POSITIE VOOR DE GEMEENTE EN ONDERNEMERS:

Het is zomer. Overal in Berkelland zie je
fietsers, wandelaars en recreanten die
genieten van onze prachtige omgeving. Als
blauwe linten snijden de Berkel en de Slinge
door het fraaie landschap. Groen, rust en
ruimte zijn bepalende elementen die onze
streek kenmerken. Dit willen we ook graag
zo houden.
Daarom is het van belang om bij alle
ontwikkelingen in het buitengebied voorop
te stellen dat ‘groen, rust en ruimte’ in stand
worden gehouden. We zijn geen
voorstander van pretparken, of mega
evenementen en activiteiten. Het zijn vooral
activiteiten die passen in het landschap en
er recht aan doen. Wandelroutes,
fietsroutes, wateractiviteiten, culturele en
historische bezienswaardigheden en thema
onderwerpen zijn zeer geschikt om de
mooie omgeving van Berkelland op de kaart
te zetten.
Uiteraard hoort hier een visie op campings,
B&B’s en vakantieparken bij.
GEMEENTEBELANGEN BERKELLAND HECHT
WAARDE AAN DE CONTINUÏTEIT VAN HET

ACHTERHOEKS BUREAU VOOR TOERISME. OOK
HEBBEN DE TIP’S (DE TOERISTISCHE
INFORMATIEPUNTEN IN BERKELLAND) EEN
BELANGRIJKE ROL IN HET STIMULEREN VAN
LOKALE ACTIVITEITEN.

Gemeentebelangen Berkelland is een
onafhankelijke partij, niet gebonden aan een
landelijke partij of stroming. Voor ons is dit
enorm belangrijk. Dit betekent geen sturing
of inmenging ‘van boven’. Wij zijn een lokale
partij die zich graag laagdrempelig
presenteert met maar één doel: het belang
van de inwoners en de omgeving waarin wij
wonen, dient altijd voorop te staan.
Niet links, niet rechts, maar per onderwerp
bepalen wat het beste is voor de inwoners
van Berkelland. Wij wonen hier zelf en
willen graag meebepalen hoe onze eigen
toekomst, de toekomst van onze kinderen
en onze kleinkinderen in Berkelland er uit
kan zien.
Word lid van Gemeentebelangen Berkelland
en je steunt een politieke partij die zich inzet
voor het belang van de inwoners op het
gebied van leefbaarheid, sociale aspecten en
economie.
Maak € 12 over op rekening:
NL86RABO0184852668
Je kunt informatie vinden op onze website,
en je krijgt regelmatig een uitnodiging voor
informatieavonden met thema’s die op dat
moment relevant zijn. Zo krijg je goede
achtergrondinformatie over zaken die spelen
in de gemeentepolitiek. En je krijgt de kans
om jouw mening of visie kenbaar te maken
aan je politieke vertegenwoordigers.

Gemeentebelangen Berkelland:
Kandidatenlijst 2018:
Anjo Bosman – Borculo / Fractievoorzitter
Erika Ordelman – Neede / Ruimte
Ingrid van Dijk – Ruurlo / Ruimte
Rudi van de Esschert – Geesteren / Sociaal
Arnold Kion – Eibergen / Bestuur
Kees Vedder – Borculo / Sociaal
Joke Pot – Borculo / Ruimte
Aline Pot – Borculo / Sociaal
André Stoltenberg Gelselaar / Bestuur
Patrick Hulshof – Noordijk / Ruimte
Ivo Garritsen – Borculo / Sociaal
Gerry Dollekamp – Borculo / Sociaal
Bas Steinkamp – Eibergen / Sociaal
Rinus Petiet – Ruurlo / Bestuur
Bestuur:
Rinus Petiet - Voorzitter / Penningmeester

www.gbberkelland.nl
Gemeentebelangen Berkelland

