
Verkiezingsprogramma 2022-2026
Gemeentebelangen Berkelland (GB) is een politieke partij, lokaal en 
onafhankelijk. Wij hebben geen inmenging van landelijke partijen. 
Wij varen een eigen koers, gericht op het lokale belang van ALLE 
inwoners van de gemeente Berkelland. Onze partij heeft zelf de regie 
en laat zich niet sturen of dirigeren door Den Haag.

Wij zijn onafhankelijk en het belangrijkste is: We werken lokaal. Wij 
komen op voor de belangen van de inwoners en ondernemers van 
gemeente Berkelland. 

Lokaal doen wat lokaal kan !
Onze speerpunten voor de periode 2022-2026 zijn
•   Het uitbreiden van het Naoberfonds en het Wijk- en        
  kerngericht werken.
•  Onderzoek doen naar en invoeren van een burgerbegroting.
•  Het betrekken van alle inwoners bij energie en duurzaamheid
  (zowel besparen als isoleren en opwekken).

In dit verkiezingsprogramma lees je er meer over.
Voor Gemeentebelangen Berkelland doet iedereen mee, jong en 
oud. Iedereen heeft een stem en kan meepraten en meedoen. Door 
mee te doen, heb je invloed, want alle kleine beetjes helpen. Blijf niet 
aan de zijlijn staan, laat je stem horen! 

Stem Gemeentebelangen Berkelland!

Samenwerken – zowel gemeentelijk als regionaal
•      Wij streven naar een raadsakkoord met alle fracties.
•     Wij doen lokaal wat lokaal kan.
•     Wij streven naar duidelijke communicatie met onze inwoners. 

Gemeentebelangen Berkelland steekt in op een Berkelland-breed 
raadsakkoord en het opstellen van een plan voor de komende 
vier jaar met alle partijen. Dat willen we in de samenleving als 
concept neerleggen om gezamenlijk met de inwoners tot de meest 
ideale invulling van het beleid te komen. GB treedt in contact met 
inwoners om hen meer te betrekken bij de praktische uitvoering 
van het beleid. Met overzichtelijke en duidelijke communicatie, denk 
bijvoorbeeld aan de website van de gemeente. En we gaan nog vaker 
in gesprek met onze inwoners. Voorbeelden zijn de Cultuurvisie en 
het Lokaal Sportakkoord. We doen lokaal wat lokaal kan, maar we 
vinden het ook belangrijk om regionaal samen te werken.

Samen-leven – we willen onze inwoners (nog) meer betrekken 
bij ons beleid
•     Wij breiden het Naoberfonds en Wijk- en kerngericht werken           
       verder uit.
•     Wij willen een burgerbegroting (een begroting deels opgesteld door       
       de inwoners) invoeren.
•     Wij zetten de jeugd en jongeren in hun kracht met de           
       Jongerenraad en een kinderburgemeester.
•     Toegankelijkheid en diversiteit is de norm.

Via het Naoberfonds en het Wijk- en kerngericht werken, houden 
we rekening met de input en wensen van onze inwoners. Híér zitten 
de ervaringsdeskundigen met vaak heel praktische oplossingen. 
Híér wordt aandacht besteed aan inwoners met kleine (én grotere) 
wensen. Dat kan nog verder worden toegepast!

Gemeentebelangen Berkelland heeft vertrouwen in haar inwoners 
en vindt dat een burgerbegroting ook in Berkelland moet worden 
ingevoerd. Waarom? In een burgerbegroting kunnen inwoners zelf 



beslissen hoe een deel van het gemeentelijke of overheidsbudget 
wordt uitgegeven: een wijk- of kernbudget. Kortom: nóg meer 
betrokkenheid bij de eigen woonomgeving.

We zien ook de kracht van de jeugd en jongeren; denk aan het 
invoeren van een kinderburgemeester en het nog vaker inzetten van 
de Jongerenraad. We zoeken elk jaar minimaal twee jongeren tussen 
18 en 23 jaar die ons willen komen versterken.

Veiligheid – een belangrijk speerpunt van onze partij
•     Wij blijven ons inzetten voor behoud van de vrijwillige brandweer.
•     Wij willen de aanpak van middelengebruik onder jongeren via           
       scholen en sportclubs realiseren.
•     Wij pleiten voor onderzoek naar invoering van het ‘IJslands                                         
       model’.

Gemeentebelangen Berkelland vindt dat iedere inwoner van 
Berkelland zich veilig moet voelen. Dit kan vooral door zaken 
bespreekbaar te maken en aan te pakken. Bijvoorbeeld de 
bereikbaarheid van brandweer, politie en hulpdiensten, het 
bestrijden van drugslabs, drugsgebruik en ondermijning. Het in 
stand houden van onze vrijwillige brandweer houdt onze volle 
aandacht. Én Gemeentebelangen Berkelland pleit ervoor om met 
scholen, sportclubs en andere instanties tot een plan te komen over 
de aanpak van middelengebruik. Gemeentebelangen Berkelland pleit 
voor onderzoek naar invoering van het IJslands model in Berkelland. 
Bij dit model staat een preventieve
aanpak centraal, waardoor drugs- en drankgebruik en roken onder 
jongeren sterk daalt.

Promotie – van toerisme en recreatie
•     Wij willen Berkelland nog meer promoten.

Wij zijn trots op Berkelland. In de afgelopen jaren hebben 
veel toeristen Berkelland ontdekt. Denk aan ons mooie 
coulisselandschap, de Berkel, kasteel Huize Ruurlo, Borculo met zijn 

authentieke straatjes en watermolens, Huize de Kamp in Neede, 
de watermolen van Eibergen en het beschermde dorpsgezicht van 
Gelselaar. En niet te vergeten de activiteiten zoals de survivalruns in 
Beltrum en Neede en de bloemencorso’s in Rekken en Beltrum. En 
de klompenpaden in Gelselaar en Rekken. Door extra promotie van 
Berkelland en omgeving kunnen nog meer mensen genieten van 
onze mooie omgeving én kunnen ondernemers en bedrijven in onze 
gemeente hier ook van meeprofiteren.

Verbinding – vooral via sport en cultuur
•     Muziek, sport en cultuur zorgen voor verbinding.

Van sport en cultuur word je gelukkig. Gemeentebelangen 
Berkelland vindt dat iedereen toegang moet krijgen tot muziek, 
sport, bewegen en cultuur (eventueel digitaal). Dit is belangrijk voor 
de sociale en geestelijkegezondheid en zorgt voor verbinding tussen 
onze inwoners.

Leren en lezen – meer aandacht voor onderwijs en bibliotheken
•     Wij pleiten voor aanpak van laaggeletterdheid.
•     Wij streven naar een belangrijke rol voor onderwijs en bibliotheken/                
       Dorpsböke.
•     Wij willen dat onderwijs toegankelijk is voor iedereen.
•     Wij zijn trots op onze streektaal.

Gemeentebelangen Berkelland vindt dat laaggeletterdheid moet 
worden aangepakt. In Berkelland mag geen uitval meer voorkomen 
op scholen en elk kind moet in alle omstandigheden passend 
onderwijs krijgen. De digitale wereld moet ook worden gebruikt 
om leren en lezen te versterken. Integrale samenwerking tussen 
onderwijs, bibliotheken, Dorpsböke, zorg en arbeid is hierbij 
essentieel. Scholen zijn daarnaast ook een verbindende factor in de 
kernen. We zijn trots op onze streektaal (ook al spreken wij die niet 
allemaal) en houden die graag in ere!



Zorgen voor elkaar
•      Zorgen voor elkaar is belangrijk.
•      Wij willen meer waardering voor de mantelzorger.
•      Wij willen dat iedereen mee kan doen.

Gemeentebelangen Berkelland vindt dat we voor elkaar moeten 
zorgen. De rol van de mantelzorger moeten we meer waarderen. 
We zetten ons in om de zelfstandigheid voor ouderen en mensen 
met een beperking te vergroten en hun zorgen weg te nemen, zodat 
iedereen mee kan doen. Toegankelijkheid en diversiteit zijn de norm. 
Bij zorg denken we ook aan preventie – voorkomen is immers beter 
dan genezen. Gemeentebelangen Berkelland ziet graag een mobiel 
gemeenteloket in Berkelland, waar mensen die niet mobiel zijn een 
paspoort, rijbewijs of andere zaken kunnen regelen. Of waar mensen 
die eenzaam zijn even een praatje kunnen maken.

Energie en duurzaamheid – zij spelen een centrale rol
•      Wij stimuleren meer isolatie en minder verbruik.
•       Wij gaan ons volop inzetten voor zon op het dak.
•      Wij vragen aandacht voor klimaatadaptatie.

De gemeente houdt de regie over de energietransitie. 
Gemeentebelangen Berkelland pleit in eerste instantie voor isoleren 
en minder energieverbruik, vervolgens voor zon op het dak, dan 
voor zon op het land en daarna pas voor windenergie. Onze 
inwoners zijn zelf verantwoordelijk. De gemeente moet de inwoners 
attenderen op eenvoudige manieren om minder te verbruiken en 
daarmee energie te besparen. Tips en succesverhalen moeten we 
delen. Gemeentebelangen Berkelland pleit voor een energiecheck 
op wijkniveau en een energiecoach die bewoners tips geeft om te 
isoleren en te besparen. Hierbij horen ook subsidies voor isolatie en 
duurzaamheidsmaatregelen. Klimaatadaptatie is een breed begrip. 
We focussen ons op klimaatveranderingen en weersextremen (regen 
of juist droogte). Dit vraagt om aanpassing van ons allemaal en een 
andere inrichting van onze buitenruimte. 
Water moeten we vasthouden en er spaarzaam mee omgaan. 

De omgang met water en extreme warmte/droogte vereist besef en 
inspanning van ALLE Berkellanders. Denk aan het afkoppelen van 
regenwaterafvoer, minder verstening en meer groen.

Bouwen, werken en wonen
•      Wij kiezen voor bouwen naar lokale behoefte, gericht op de    
       toekomst.
•      Wij streven naar nieuwe functies in bestaande panden.
•      Wij willen dat leegstaande panden in het buitengebied worden  
        opgeruimd.

Gemeentebelangen Berkelland kiest voor bouwen naar lokale 
behoefte. We willen bouwen voor de toekomst en voor groei 
en leefbaarheid in alle kernen. Daarbij moet aandacht zijn voor 
nieuwe functies in bestaande panden, voor het bouwen van 
sociale huurwoningen en bouwen voor starters en jongeren. 
Daardoor ontstaat doorstroming op de woningmarkt waardoor 
Berkelland verder kan groeien. Ook het opruimen van leegstaande 
en verpauperde panden in het buitengebied vragen om aandacht. 
Zo nodig moeten hier de regels worden aangepast. En we maken 
gebruik van subsidies voor wonen, zoals bijvoorbeeld door 
SteenGoed te benutten. De openbare ruimte moet uitnodigen tot 
bewegen voor jong en oud. Bij de inrichting van de openbare ruimte 
betrekken we onze inwoners en ook de jeugd van Berkelland, zij 
hebben de toekomst. Om Berkelland nog groener te maken stelt GB 
voor om bij elk kind dat geboren wordt een boom te planten.

Onze boeren – we hebben het over landbouw en natuur
•      Nieuwe vormen van landbouw hebben de toekomst.
•      Meer en beter met agrariërs samenwerken.
•      Wij streven naar een Herenboeren-systeem.

Agrariërs maken sinds jaar en dag deel uit van onze gemeente. 
Zij zorgen voor ons landschap en ons voedsel. Hiervan is 
Gemeentebelangen Berkelland zich zeker bewust. En wij zijn ook van 
mening dat nieuwe vormen van landbouw, zoals kringlooplandbouw 



en kunstmestvrije Achterhoek, de toekomst hebben. Wij zijn ook 
voor plattelandsvernieuwing, daarbij denken we aan nieuwe functies 
voor agrarische bebouwing. Samen met agrariërs zien we de kans 
om de stap naar vernieuwing in de landbouw te zetten, met goede 
begeleiding én compensatie. Daarover gaan we graag in gesprek met 
de agrariërs, onder andere over de mogelijkheden van het opstarten 
van een Herenboeren-systeem. Daarnaast streven we naar het 
vergroten van de biodiversiteit in ons mooie coulisselandschap. We 
zijn voor behoud, verrijking en vergroting van onze natuurgebieden. 
Uiteindelijk is natuur de basis voor onze leefbaarheid. 

Ondernemen en werken in Berkelland
•      Wij bevorderen de werkgelegenheid door middel van goede   
       bereikbaarheid.
•      Wij willen goed bereikbaar zijn met de auto, de fiets, het OV én                                      
       digitaal.

Er is volop werk in Berkelland, vooral in de maakindustrie. Maar er is 
ook een groot tekort aan personeel. Gemeentebelangen Berkelland 
ziet een nauwe samenwerking tussen werkgevers en onderwijs als 
een mogelijke oplossing. Ook samenwerking met Duitsland moet 
worden onderzocht. De Industriële Kring, de Achterhoek Board en 
de Euregio kunnen hierin ondersteunend werken. Bereikbaarheid 
en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven is belangrijk voor 
de werkgelegenheid. En industrieterreinen moeten zo nodig naar 
behoefte worden uitgebreid. Gemeentebelangen Berkelland vindt 
dat Berkelland goed bereikbaar en bereisbaar moet zijn. Niet 
alleen met de auto, elke inwoner moet ook met het openbaar 
vervoer overal naar toe kunnen. En als laatste willen we goede 
fietsverbindingen tussende kernen én een goede wifi-dekking in de 
hele gemeente. Een goede internetverbinding geeft mogelijkheden 
tot groei en innovatie!
 

Voor Gemeentebelangen Berkelland doet iedereen mee, jong en 
oud. Iedereen heeft een stem en kan meepraten en meedoen. 
Door mee te doen, heb je invloed, want alle kleine beetjes helpen. 
Blijf niet aan de zijlijn staan, maar laat je stem horen! Stem 
Gemeentebelangen Berkelland!

Stem lokaal, stem Gemeentebelangen Berkelland
 

www.gbberkelland.nlGemeentebelangen 
Berkelland

https://gbberkelland.nl
https://www.facebook.com/gbberkelland
https://gbberkelland.nl
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