
Lokaal doen, wat lokaal kan! 
 
Gemeentebelangen Berkelland is een onafhankelijke lokale partij, los van Den Haag, die zich inzet 
voor de belangen van de inwoners van Berkelland.  
Hieronder onze belangrijkste punten: 
 
Goede zorg  
Gemeentebelangen vindt zorgen voor elkaar belangrijk. Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze 
samenleving, meer waardering voor de mantelzorger. We zetten in op preventie. 
 
Sport 
Sport, cultuur en muziek voor iedereen, ongeacht leeftijd of sociale achtergrond. In oktober 2020 is het 
lokaal Sportakkoord in samenwerking en met input van verschillende verenigingen en organisaties 
vastgesteld. Een goede stap op weg naar een toekomstbestendig sportbeleid, een sportvisie en 
zwembadvisie. 
Gemeentebelangen wil onderzoeken of het preventieprogramma IJsland model ook in Berkelland kan 
worden ingevoerd.  
 
Duurzaamheid 
Gemeentebelangen werkt toe naar een energie neutrale gemeente en hamert steeds op eerst isoleren, dan 
zon op dak, dan zonneparken en dan pas windenergie onder bepaalde voorwaarden.  
Gemeentebelangen stelt de belangen van de inwoners voorop, denk hierbij aan gezondheid en welzijn van 
mens en dier. Door uitgangspunten voor windenergie goed vast te leggen, voorkom je dat windturbines op 
in de directe omgeving van onze inwoners worden geplaatst. 
 
Onderwijs en bibliotheek 
Wij pleiten voor de aanpak van laaggeletterdheid. We zijn voor een integrale samenwerking tussen 
scholen, bibliotheken, zorg en arbeid. Zo zetten we jeugd en jongeren in hun kracht. We leven in een 
digitale samenleving, iedereen moet hier aan mee kunnen doen. 
 
Cultuur 
Wij vinden ons cultureel erfgoed belangrijk. Vorig jaar is hiervoor de cultuurvisie vastgesteld, dat is voor 
ons  het uitgangspunt voor cultuurbeleid. Cultuur is het cement van onze samenleving! 
Bij erfgoed hoort ook ons coulisselandschap. Gemeentebelangen heeft hier aandacht voor. We zijn trots op 
onze streektaal en houden die in ere.  
 
Leefbaarheid 
Tijdens gesprekken met de kleine kernen is de woonbehoefte vastgesteld en is er gesproken over de 
invulling van lege panden. De regeling Rood voor Rood is hier een goede oplossing voor. Wij streven naar 
een goed ondernemersklimaat, goede bereikbaarheid en zien bouwen, wonen en werken onlosmakend 
met elkaar verbonden. 
 
Agrariërs 
Agrariërs zorgen voor ons landschap en ons voedsel. Samen met agrariërs kijken we naar 
innovatiemogelijkheden (kringlooplandbouw en kunstmestvrije Achterhoek). Agrariërs/inwoners in het  
buitengebied die investeren in  bloemrijke bermen of groen langs akkers of weiden en deze onderhouden 



krijgen hiervoor een vergoeding. 
 
Wijkgericht werken 
Wijk- en kerngericht werken wordt steeds vaker toegepast. Meer dan 60 projecten zijn samen met 
inwoners en ondernemers aangepakt en vernieuwd. Wij zijn voor maatwerk en inbreng van inwoners, zij 
zijn het beste op de hoogte van de wensen die er leven.  
Zij zijn ook voor uitbreiding van het Noaberfonds, het is belangrijk om goede ideeën van inwoners te 
honoreren. 
 
Promotie Berkelland 
Gemeentebelangen is trots op Berkelland. Door extra promotie van Berkelland kunnen nog meer mensen 
genieten van onze mooie omgeving en kunnen ondernemers en bedrijven in onze gemeente hier ook van 
mee profiteren. Onze evenementen en faciliteiten zijn meer dan de moeite waard. 
 
Stem 14,15 of 16 maart op Gemeentebelangen Berkelland, Lijst 2! 
 

 
Kandidaten Gemeentebelangen Berkelland 2022. 
 
 
Lees ons verkiezingsprogramma op de website www.gbberkelland.nl 
 

 


