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Lokaal Belang werkt aan

“Herkenbare, lokale politiek 
in de gemeente Oude IJsselstreek”

Onze uitgangspunten:
Lokaal Belang is de vertegenwoordiger van de lokale politiek in uw gemeente. 

• Wij werken voor uw gemeente Oude IJsselstreek, waar het goed wonen en werken is. Dit doen we samen 

met de inwoners. 

• We lossen de problemen van onze inwoners samen op; dit doen we op een eerlijke en realistische manier.

• Waar landelijke partijen de maatschappelijke onderwerpen bekijken door hun partijspecifieke bril en daar-

door nauwelijks in staat zijn tot een lokale benadering staan wij midden in de lokale samenleving.

Prettig	wonen,	je	wel	voelen	en	kunnen	werken	in	de	Oude	IJsselstreek	is	meer	dan	‘een	dak	boven	je	hoofd	
hebben’,	daarom	is	opnieuw	gekozen	voor	WERKEN,	WELZIJN	EN	WONEN	als	thema	voor	ons	programma.

Lokaal Belang
‘Wij beloven niets, wij doen het’
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Een	 grote	 betrokkenheid	 en	 een	 actieve	 inbreng	 is	
kenmerkend	 voor	 onze	 inwoners.	 Mede	 hierdoor	 is	
het	 samen	 werken	 aan	 een	 betrouwbare	 en	 actieve		
gemeente,	met	aandacht	voor	elkaar,	voor	Lokaal	
Belang	een	vanzelfsprekendheid.

Vanuit	het	perspectief	van	de	decentralisaties	hebben	
we	 als	 gezamenlijk	 uitgangspunt	 dat	 ‘lokaal	 gedaan	
wordt	wat	kan	en	regionaal	wat	moet’.	
Daar	waar	nodig	staan	we	open	voor	een	verregaande,	
ambtelijke	samenwerking. 
Lokaal	 Belang	 maakt	 het	 mogelijk	 dat	 wij	 een		
gemeente	zijn	waarin	het	plezierig	en	veilig	 is	om	te		
wonen,	te	leven	en	te	werken.	

Voorwaarden	hiervoor	zijn	o.a.	voldoende	 recreatieve,	
educatieve,	 sportieve	 en	 culturele	 mogelijkheden.		
Een	 goed	 ondernemersklimaat	 met	 voldoende	 werk-
gelegenheid	 en	 leerplekken.	 Wij	 zijn	 een	 gemeente	
waar	 zowel	 de	 centra,	 de	 dorpskernen,	 de	wijken	 als	
het	 buitengebied	 een	 eigen	 identiteit	 en	 uitstraling	
hebben.	
De	interesse	in	elkaars	welzijn	speelt	een	belangrijke	
rol.	 Goede	 voorzieningen	 zijn	 een	 belangrijke	 voor-
waarde	en	we	blijven	ons	inzetten	om	een	hoogwaar-
dig	voorzieningenniveau	in	stand	te	houden.

Visie 

Basiswaarden

Lokaal	Belang	is	een	onafhankelijke	lokale	partij	van	en	voor	alle	inwoners	van	onze	gemeente	om	samen	
de	verschillende,	lokale	belangen	in	de	meest	brede	zin	van	het	woord	optimaal	te	behartigen.	Hierbij	staat	
het	belang	van	onze	inwoners	voorop	waarbij	we	oog	houden	voor	de	diversiteit	van	kernen	en	buurtschap-
pen.
Op	eigentijdse	en	realistische	wijze	wil	Lokaal	Belang	GVS	het	klankbord	zijn	voor	de	gemeenschapszin	en	
de	kwaliteit	van	uw	leef-,	woon-	en	werkomgeving.	
De	focus	is	daarbij	gericht	op	het	nu	en	de	toekomst	omdat	het	beleid	van	vandaag	bepalend	is	voor	het	
leven	van	morgen.	Hierbij	zijn	we	niet	voor	een	nieuwe	gemeentelijke	herindeling	maar	richten	ons	op	de	
toegankelijkheid,	kwaliteit,	continuïteit	en	kosten	van	de	dienstverlening	en	voorzieningen.
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Visie 

•	 Het	uitgangspunt	voor	Lokaal	Belang	is	dat	het	in	onze	gemeente	prettig	en	betaalbaar	wonen	is	met	een	
ruime	werkgelegenheid.	Hierbij	is	het	welzijn	van	een	ieder	het	uitgangspunt.

•	 Voorzieningen	zijn	allereerst	 	bedoeld	voor	onze	 inwoners.	Zij	zijn	de	eerste	gebruikers.	Waar	voorzienin-
gen	een	bredere,	regionale	functie	hebben,	nemen	wij	initiatieven	zodat	deze	mede	regionaal	ondersteund	
worden.

•	 Voor	Lokaal	Belang	is	de	interesse	en	de	zorg	voor	elkaar	waardevol.	Verantwoordelijkheid	voelen	en	verant-
woordelijk	zijn	voor	elkaar	maakt	het	leven	zinvol.	Initiatieven	die	van	onze	inwoners	komen	worden	daarom,	
waar	mogelijk,	ondersteund.	

•	 De	waarde	van	samenwerken	is	het	betrekken	van	inwoners	tijdens	het	bedenken	van	beleid.	Kennis	zit	niet	
alleen	bij	ambtenaren	en/of	raadsleden	maar	juist	bij	u,	onze	eigen	inwoners.	Lokaal	Belang	staat	voor	open-
heid	en	betrokkenheid	van	onze	inwoners	in	beleids-	en	besluitvorming.

•	 Lokaal	 Belang	 blijft	 werken	 aan	 een	 evenwicht	 tussen	 de	 huidige	 sociale,	 ecologische,	 en	 economische		
belangen.	Door	het	nakomen	van	afspraken	is	en	blijft	Lokaal	Belang	een	betrouwbare	en	stabiele	factor	in	
de	gemeente	Oude	IJsselstreek.

•	 Lokaal	Belang	is	bereid	gezamenlijk	het	gesprek	aan	te	gaan	over	de	kwaliteit	en	de	bereikbaarheid	van	de	
voorzieningen	van	onze	inwoners	in	zowel	de	eigen	gemeente	als	de	regio.	Wel	blijft	het	uitgangspunt	dat	de	
herindeling	van	de	gemeenten	geen	vooropgesteld	doel	mag	zijn.

Kernpunten 
De pijlers waar Lokaal Belang GVS op bouwt zijn: ‘zorg voor elkaar’, ‘gedragen voorzieningen’, ‘aandacht  
voor elkaar’, ‘betrokkenheid met inwoners’ en vooral ’betrouwbaarheid’. 
Deze pijlers bepalen de identiteit van Lokaal Belang en maken ons uniek.
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Werken aan onze leefomgeving 

De gemeente Oude IJsselstreek kent gelukkig een grote verscheidenheid aan kernen, wijken en buitengebied.  
Elk gebied is trots op zijn identiteit en wil deze behouden en blijven uitstralen. Een groot gedeelte doet dit via 
een wijkvereniging, een comité leefbaarheid of een andere vorm van vertegenwoordiging. Lokaal Belang onder-
steunt directe contacten tussen deze belangengroepen en de raad. Indien gewenst moeten de belangengroepen 
(financieel) gefaciliteerd worden door de gemeente. Daar waar sprake is van ontwikkeling en/of uitvoering van 
grotere projecten in een kern of wijk stimuleert Lokaal Belang een adviesfunctie van de inwoners.

	 Goede	voorzieningen	in	de	directe	omgeving	versterken	de	band

Waar kunt u elkaar ontmoeten
Lokaal	Belang	vindt	dat	ons	(t)huis	 in	orde	moet	zijn.	
Voor	 de	 onderlinge	 band	 is	 het	 belangrijk	 dat	 inwo-	
ners	elkaar	ontmoeten	en	dat	daar	een	geschikte	ruimte	
voor	 is.	Zo	 is	 in	Varsselder-Veldhunten	het	Dorpshuus	
gerealiseerd,	 heeft	 Varsseveld	 het	 nieuwe	 Borchuus	
en	 is	 in	 Silvolde	 Ons	 Pakhuus	 een	 ontmoetingsplek.		
Westendorp	 heeft	 vergevorderde	 plannen	 en	 ook	 op	
de	 Heelweg	wordt	 volop	 overlegd.	Wij	 ondersteunen	
die	plannen	waar	een	grote	diversiteit	aan	activiteiten	
kan	 plaatsvinden.	Het	 is	 echter	wel	 de	 eigen	verant-
woordelijkheid	om	tot	een	kostendekkende	exploitatie	
te	komen.	

Een school in elke kern
Met	 de	 afname	 van	 het	 aantal	 leerlingen	 komt	 het	
voortbestaan	 van	 een	 aantal	 basisscholen	 in	 gevaar.	
In	 overleg	 met	 de	 schoolbesturen	 wordt	 besproken	
op	 welke	 manier	 het	 aanbod	 van	 kwalitatief	 goed		
basisonderwijs	gehandhaafd	wordt.	

Daarnaast	 stimuleert	 Lokaal	 Belang	 de	 ontwikkeling	
van	 andere	 functies	 binnen	 de	 scholen.	 Naast	 het	
onderwijs	denken	we	aan	bijv.	buitenschoolse	opvang,	
verenigingsleven	en	cultuur,	een	wijkservicepunt,	maar	
misschien	ook	een	huisartsenspreekuur.

Nieuwe voorzieningen
Lokaal	Belang	kijkt	niet	alleen	naar	de	huidige	vraag	
aan	 voorzieningen,	 maar	 staat	 ook	 open	 voor	 nieuw	
te	 ontwikkelen	 activiteiten.	 De	 samenstelling	 van	
onze	inwoners	verandert	voortdurend:	er	komen	meer		
ouderen,	er	zijn	meer	eigen	 initiatieven.	Dat	betekent	
dat	we	inspelen	op	de	veranderende	vraag	naar	voor-
zieningen	en	het	niveau	hiervan.

6



Bereikbaar werken, wonen, winkelen en leren

De inwoners van onze gemeente hebben veelal de beschikking over een auto. Toch blijft een gedeelte van u 
afhankelijk van het openbaar vervoer. Lokaal Belang wil met iedereen in het verkeer zoveel mogelijk rekening 
houden. 

	 Als	je	er	niet	kunt	komen,	heb	je	er	niets	aan

Werken en winkelen in elke kern
Waar	 vroeger	 elke	 kern	 zijn	 eigen	 school,	 winkel	 en	
werkgelegenheid	had,	zie	 je	 nu	 een	verschuiving	op-
treden.	Werkgelegenheid	 verdwijnt	 uit	 de	 kernen	 om	
milieuredenen	 of	 wegens	 een	 gebrek	 aan	 uitbrei-
dingsmogelijkheden.	
Daarnaast	kiest	u	vaker	voor	de	supermarkt	 in	plaats	
van	boodschappen	doen	bij	de	buurtwinkel.	Dit	heeft	
gevolgen	voor	de	manier	waarop	we	ons	verplaatsen.

Verder met de buurtbus en ‘dorpsauto’
We	 zien	 dat	 Arriva	 bus-
lijnen/haltes	 anders	 inzet	
en	 minder	 frequent	 rijdt.	
Daarom	 neemt	 de	 Oude	
IJsselstreek	zelf	initiatieven	
om	school,	werk,	sport,	cul-

tuur	en	winkelen	bereikbaar	te	houden	met	betaalbaar	
vervoer.	Het	‘lokale’	openbaar	vervoer	is	de	afgelopen	
periode	al	duidelijk	verbetert	met	het	inzetten	van	bu-
urtbussen.	Daarnaast	maakt	Lokaal	Belang	de	inzet	van	
de	‘dorpsauto’	mogelijk.

A18 / N18
Een	belangrijke	weg	voor	 onze	 gemeente	 is	 de	A18/
N18.	 Lokaal	 Belang	 is	 blij	 met	 het	 besluit	 van	 de		
provincie	en	wil	zo	spoedig	mogelijk	beginnen	met	de	
aanpassing	 van	 de	 weg	 en	 de	 kruisingen.	 Natuurlijk	
staat	 de	 veiligheid	 en	 bereikbaarheid	 van	 de	 inwo-
ners	van	Westendorp,	Varsseveld	en	de	Heelweg	op	de	
eerste	plaats.

Ruim baan voor fietsers en voetgangers
Fietsers	 en	 voetgangers	 verdienen	 ruim	 baan.		
De	 straten	 zijn	 zo	 ingericht	 dat	 iedereen	 de	 grootst	
mogelijke	veiligheid	krijgt.	Bij	verschillende	knelpun-
ten	 (winkels,	 sportvelden,	 voorzieningen,	 etc.)	 komen	
mogelijkheden	om	de	fiets	veilig	te	stallen.

Scholieren
Scholen	 worden	 voor	 de	 fietsers	 goed	 bereikbaar.		
Hiervoor	zijn	al	schoolzones	in	veel	kernen	aangelegd.	
Onveilige	plekken	worden	verbeterd	zoals	de	fietsroute	
naar	het	Isala	in	Silvolde.		Middels	een	goed	openbaar	
vervoer	moeten	HBO	en	WO	voor	 onze	 jongeren	 be-
reikbaar	zijn.

Is alles toegankelijk voor iedereen
Lokaal	Belang	vraagt	extra	aandacht	voor	de	bewoners	
met	een	beperking.	Ook	zij	krijgen	een	goede	toegang	
tot	de	openbare	ruimte	en	voorzieningen.	Bij	de	inrich-
ting	hiervan	initiëren	wij	de	nodige	aanpassingen.

Dubbelspoor  
Winterswijk-Doetinchem-Arnhem
Om	 voor	 jongeren	 een	 aantrekkelijke	 gemeente	 te	
blijven	 is	 dubbelspoor	 tussen	 Arnhem	 en	Winterwijk	
onmisbaar.	Hiermee	blijven	scholing	en	werkgelegen-
heid	in	de	regio	voor	iedereen	bereikbaar	waardoor	o.a.	
‘de	krimp’	beheersbaar	blijft.	 Lokaal	Belang	blijft	zich	
inzetten	voor	verbeterd	openbaar	vervoer.
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Werken in een groene woonomgeving

We zeggen graag dat we een ‘groene’ gemeente zijn. Dat blijkt niet alleen uit de hoeveelheid groen die we hebben 
maar ook uit de manier waarop we omgaan met onderwerpen als energie, milieu en duurzaam bouwen.

	 Groen	in	je	woonomgeving	werkt	verfrissend

Groen met een vleugje ‘couleur locale’
Lokaal	Belang	heeft	ruim	aandacht	voor	het	openbaar	
groen.	Met	een	aangepast	groenbeleidsplan	wordt	een	
grote	 stap	 gezet	 naar	 verbetering	 van	 het	 openbaar	
groen.	Vooral	daar	waar	het	groen	in	de	woonomgeving	
betreft.	Er	worden	andere	eisen	gesteld	aan	het	onder-
houd	en	variatie	in	de	beplanting.	
We	zijn	 ervan	 overtuigd	 dat	 daar	waar	 de	 gemeente	
zorgt	 voor	 een	 goed	 aanzicht	 van	 de	 beplanting	 dit	
door	 onze	 inwoners	 wordt	 gewaardeerd.	 Kernen	 en		
wijken	 worden	 gestimuleerd	 een	 gedeelte	 van	 het	
onderhoud	 over	 te	 nemen.	 Hiervoor	 worden	 ze		
gecompenseerd	 met	 een	 extra	 bijdrage	 voor	 andere		
activiteiten	in	hun	woonomgeving.	

Het groene buitengebied
Het	groen	in	het	buitengebied	is	belangrijk	voor	Lokaal	
Belang.	 Het	 is	 mogelijk	 om	 vanuit	 elk	 woongebied	
naar	het	buitengebied	 te	fietsen	of	 te	wandelen.	Het	
buitengebied	heeft	voor	elke	inwoner	een	eigen	bele-
vingswaarde,	echter	wel	met	respect	voor	de	landbouw	
die	daar	haar	inkomen	verdient.	

Groen bouwen? 
Groen	 bestaat	 niet	 alleen	 uit	 planten.	 Ook	 de	 wijze	
waarop	 we	 met	 renovatie	 en	 nieuwbouw	 omgaan	
kan	beter.	Zo	is	er	rondom	de	‘Vogelbuurt’	in	Ulft	veel	
aandacht	 voor	 een	 goede	 verhouding	 tussen	 wonen,		
energie	en	groen.	Het	gebruik	van	zonnepanelen	wordt	
gestimuleerd.	Met	de	AGEM	komt	er	voldoende,	lokale	
groene	energie	beschikbaar.

Afval
Een	belangrijke	factor	voor	een	‘groene’	omgeving	is	de	
wijze	waarop	we	omgaan	met	ons	afval.	Lokaal	Belang	
ondersteunt	het	principe	‘de	vervuiler	betaalt’.	Binnen	
het	bestaande	 inzamelingsysteem	wordt	voortdurend	
gezocht	naar	verbeteringen.
Met	 ondersteuning	 van	 het	 meldpunt	 worden	 het		
zwerfvuil	 en	 de	 hondenpoep	 aangepakt.	 Niet	 alleen	
de	 troep	wordt	 snel	 opgeruimd	maar	 ook	 de	 veroor-	
zakers	worden	op	hun	gedrag	aangesproken	 (en	krij-
gen	indien	nodig	een	boete	opgelegd).
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Werken aan betaalbaar wonen

Door een veranderende samenstelling van onze inwoners en andere eisen aan een woning wil Lokaal Belang 
ondersteunen bij renovaties van bestaande woningen. Hierbij gaat het niet alleen om energiebesparende 
maatregelen. Wij kiezen voor levensloop-bestendige woningen om onze huidige inwoners van een passende 
woning te kunnen voorzien. Echter we willen meer, we gaan voor stabilisatie of liever nog een bescheiden groei 
van het totale inwoners van onze gemeente. Op deze manier zijn we beter uitgerust om de voorzieningen op 
peil te houden en krijgen verenigingen en maatschappelijke organisaties voldoende toeloop om hun vitaliteit te 
behouden.

	 Woningen	voor	elke	doelgroep

Bouwen in de kernen
Voorlopig	 is	aan	massale	nieuwbouw	een	halt	toege-
roepen.	 Een	 voordeel	 hiervan	 is	 dat	 er	 meer	 ruimte	
ontstaat	voor	kleinere	bouwplannen	en	maatoplossin-
gen.	 Samen	met	 u	 spelen	we	 in	 op	uw	woonwensen	
en	-mogelijkheden.	Wij	maken	het	mogelijk	 dat	 onze		
gemeente	 aantrekkelijk	 blijft	 voor	 nieuwe	 inwoners	
van	 buiten.	 Een	 goede	 bereikbaarheid	 en	 een	 goed	
voorzieningenniveau	blijven	belangrijk	voor	elke	kern.

Is wonen in de Oude IJsselstreek nog 
betaalbaar?
Een	belangrijk	onderdeel	van	het	wonen	is	de	betaal-
baarheid.	 Lokaal	 Belang	 is	 tegen	 een	 ongelimiteerde	
belastingverhoging	en	heeft	in	2007	het	woonlasten-
principe	ingevoerd.	Dit	bespaart	onze	inwoners	onaan-
gename	prijsverhogingen	 en	 geeft	zekerheid	 over	 de	
maximale	woonlasten.	
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Een zorgzame woonomgeving

Hoewel Den Haag de gemeente verantwoordelijk maakt voor de jeugdzorg en zorg voor ouderen stellen ze on-
voldoende geld (ongeveer20% minder) hiervoor beschikbaar. Lokaal Belang vindt dit een verkeerde bezuiniging 
maar we hebben voldoende vertrouwen in de inzet van onze inwoners en we gaan verder met het faciliteren van 
initiatieven om deelname in de maatschappij mogelijk te houden.

Ouderen tellen mee
Lokaal	 Belang	 ondersteunt	 het	 uitgangspunt	 ‘pas-
sende	zorg’	voor	ouderen.	We	gaan	uit	van	maatwerk	
zodat	iedereen	in	staat	is	om	op	zijn	eigen	wijze	aan	
de	maatschappij	te	blijven	deelnemen.	Hiervoor	liggen	
ook	buiten	de	reguliere	zorgaanbieders	mogelijkheden.	
Samenwerking	tussen	de	verschillende	zorgaanbieders	
is	noodzakelijk.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk
Door	de	aan	ons	opgelegde	bezuinigingen	worden	we	
steeds	meer	afhankelijk	van	mantelzorg	en	vrijwilligers-		
werk.	 Hoewel	 Lokaal	 Belang	 een	 grote	 waardering	
heeft	voor	deze	initiatieven	vinden	wij	deze	niet	altijd	
vanzelfsprekend	en	 in	voldoende	mate	aanwezig.	Wij	
ondersteunen	 initiatieven	 zoals	 ‘Zilveren	 Kracht’	 en		
vrijwilligerscentrale	om	zo	een	optimale	verbindingen	
te	krijgen.	

Jeugdzorg
Helaas	 bestaat	 er	 rondom	 de	 jeugdzorg	 nog	 veel	
onduidelijkheid.	 Lokaal	 Belang	 vindt	 een	 goede,		
preventieve	 jeugdzorg	 belangrijk	 om	 problemen	 in	
de	 toekomst	 te	 kunnen	 voorkomen.	 Jongeren	 die	 nu		
afhankelijk	van	zorg	zijn	blijven	deze	behouden.

	 Zorg	op	maat	in	je	eigen	gemeente
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Een zorgzame woonomgeving

Zorg voor elkaar
Aandacht	hebben	voor	 elkaar	 kan	niet	 door	de	over-
heid	 opgelegd	 worden.	 Gelukkig	 is	 dit	 binnen	 onze		
gemeente	 in	veel	gevallen	nog	een	vanzelfsprekend-
heid.	 Lokaal	 Belang	 heeft	 veel	 aandacht	 voor	 onze	
mantelzorgers	 en	 vrijwilligers	 die	 actief	 zijn	 in	 de		
samenleving.	Daar	waar	nodig	bieden	wij	aanvullende	
ondersteuning.	Met	de	mantelzorgprijs	en	vrijwilligers-
prijs	blijven	we	waardering	en	aandacht	houden	voor	
uw	onmisbare	inzet.

Uw eigen woonomgeving inrichten
Samen	 met	 uw	 buren	 bent	 u	 prima	 in	 staat	 om	 te		
inventariseren	wat	uw	woonomgeving	nodig	heeft	voor	
welke	 doelgroep.	 Een	 speelplek,	 groenvoorziening,	
parkeren,	dorpshuis,	verkeersaanpassingen	en	woning-
bouw	zijn	zomaar	wat	onderwerpen	waarover	we	graag	
met	u	van	gedachten	wisselen.

Wijkgericht werken
Lokaal	 Belang	 is	 voorstander	 van	 wijken	 waar		
ouderen,	 gezinnen	 en	 jongeren	 samen	 kunnen	 leven.	
Een	 woonomgeving	 waar	 jong	 en	 oud	 samen	 wo-
nen	 is	niet	alleen	gezelliger,	men	kan	ook	van	elkaar	
profiteren.	Bijvoorbeeld:	de	ene	buur	doet	een	 stukje		
tuinonderhoud,	 de	 andere	 buur	 past	 op	 de	 kinderen.	
Belangrijk	is	het	om	aandacht	te	hebben	voor	elkaar	en	
om	samen	naar	geschikte	oplossingen	te	zoeken.	Daar	
waar	 echt	 nodig	 wordt	 professionele	 ondersteuning	
geboden.

	 Samen	staan	voor	je	eigen	wijk

Lokaal Belang gelooft in de kracht van onze inwoners. Middels het wijkgericht werken krijgt u de mogelijkheid 
om zelf met oplossingen voor verschillende problemen te komen. Uiteraard wordt u hierbij ondersteund door 
professionals in uw wijk. Hiermee komt zorg dicht in de buurt beschikbaar en is aangepast op uw behoeften.
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Werken aan herkenbaar wonen

Er wordt in de raad veel gesproken over de leefbaarheid in uw dorp of wijk. Maar zonder uw inbreng. Dat vinden 
wij een vreemd verhaal. Wie anders dan u weet beter welke voorzieningen er in uw omgeving gedragen worden?

Een lokale partij is de oplossing
Als	enige	 lokale	partij	zijn	we	betrokken	bij	datgene	
wat	er	in	uw	omgeving	speelt.	We		zijn	niet	geïnteres-
seerd	in	wat	de	landelijke	partijen	in	Den	Haag	vinden.	
Landelijke	politici,	 die	u	nooit	ziet,	 komen	 tijdens	de	
verkiezingsperiode	 vertellen	 wat	 u	 moet	 vinden	 en	
doen.	Nee,	bij	Lokaal	Belang	bepaalt	u,	als	inwoner	van	
deze	gemeente,	zelf	wat	belangrijk	is	voor	u	en	uw	om-
geving.

Belangenverenigingen, wijkraden
Een	 goed	 functionerende	 belangenvereniging	 is	 ook	
belangrijk	voor	een	goed	overleg	met	de	raad	en	het	
college.	 Lokaal	 Belang	 wil	 hieraan	 meewerken	 door	
de	 belangenverenigingen	 te	 ondersteunen	 met	 bijv.	
een	bijdrage	in	de	kosten	van	een	nieuwsbrief	of	het	
onderhoud	van	een	website.

Hoe houden we het verenigingsleven bloei-
end?
Lokaal	Belang	is	met	u	van	mening	dat	een	levendig		
verenigingsleven	 belangrijk	 is	 voor	 een	 kern.	
Toch	 zien	 we	 een	 terugloop	 in	 het	 aantal	 (jeugd-)
leden,	 vrijwilligers,	 begeleiders	 en	 bestuursleden.		
Uiteraard	 heeft	 dit	 ook	 financiële	 consequenties.		
We	willen	samen	met	u	deze	problematiek	inventari-
seren	 en	 oplossingen	 zoeken.	 We	 stimuleren	 moge-
lijke	 vormen	 van	 samenwerking	 en	 het	 inzetten	 van	
stagiaires	 van	MBO-	 en	 HBO	 opleidingen.	 Deze	 laat-
ste	groep	kan	bijv.	ondersteuning	bieden	aan	trainers,		
docenten	en	bestuursleden.

	 Het	is	jouw	dorp/wijk
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Kindvriendelijk wonen

Kinderen hebben voldoende speelgelegenheid in hun eigen omgeving. De speelplekken zijn zo ingericht dat ze 
mee kunnen veranderen met de leeftijdsgroep. 
De oudere jeugd krijgt voldoende ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten op de manier zoals zij dat zelf willen. 
Wel wordt van hen verwacht dat ze zelf de overlast in bijv. de winkelcentra beperken.

	 Zonder	jeugd	geen	toekomst

Kinderopvang, basisscholen
Bij	een	prettige	woonomgeving	hoort	een	kwalitatief	
en	 kwantitatief	 aanbod	 van	 kinderopvang,	 peuter-
speelzalen,	basisscholen	en	naschoolse	opvang.	Waar	
mogelijk	 brengen	 we	 deze	 functies	 samen.	 In	 ieder	
geval	is	het	aanbod	afgestemd	op	de	vraag.	
Waar	 leerlingen	 door	 omstandigheden	 niet	 kunnen	
deelnemen	aan	het	beschikbare	onderwijs	binnen	onze	
gemeente	 wordt	 samen	 gezocht	 naar	 een	 passende	
school	en	vervoer.	

Skatebaan
De	definitieve	skatebaan	wordt	aangelegd	op	het	DRU-
complex.	Door	deze	te	integreren	in	het	plein	ontstaat	
een	mooie	verblijfsruimte	met	de	nodige	uitdagingen.	
Dit	plein	krijgt	een	regionale	uitstraling	en	is	geschikt	
voor	wedstrijden.

Is er voldoende vervolgonderwijs beschikbaar?
Met	 het	Almende	 college	 beschikken	we	 over	 goede	
en	 gevarieerde	 vervolgopleidingen.	 Ook	 organiseren		
bedrijven	 hun	 eigen	 scholing	 (bijv.	 de	Anton	Tijdink-
school).	
Om	het	aanbod	te	verbreden	zoeken	we	meer	samen-
werking	met	ROC’s	 en	AOC’s.	We	 stimuleren	het	 aan-
bod	van	goede	 leer/werklocaties	bij	de	gemeente	en	
bij	bedrijven.
Er	komen	nieuwe,	inspirerende	mogelijkheden	in	ICER	
waarbij	 lokale	 ondernemers	 en	 opleidingen	 gaan		
samenwerken.	 Door	 het	 gezamenlijke	 aanbod	 komen	
er	concrete	afstudeerprojecten	op	universitair,	HBO	en	
MBO-niveau.	 Door	 ook	 nog	 eens	 te	 zorgen	 voor	 een	
goede	bereikbaarheid	met	het	openbaar	vervoer	wordt	
het	voor	jongeren	interessant	om	in	de	eigen	regio	te	
studeren.	
De	gemeente,	als	werkgever,	heeft	een	voorbeeldfunc-
tie	 bij	 het	 aanbieden	 van	 ervaringsplekken	 voor	 een	

stage	of	traineeship.

Jongeren en beleid
Jongeren	 krijgen	 meer	 mogelijkheden	 om	 invloed	
uit	 te	oefenen	op	het	gemeentelijk	beleid.	Er	worden		
moderne	communicatie	middelen	ingezet	om	de	jeugd	
een	actieve	rol	te	geven.	
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Ondernemend werken en wonen

Wonen en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar eerder bedrijven in de dorpen stonden zijn 
deze grotendeels verplaatst naar industrieterreinen. Hiermee is op verschillende plekken ruimte gekomen voor 
passende inbreidingsplannen.

	 Ruimte	voor	ondernemen	en	ontwikkelen

Hofskamp en Rieze voldoende
Met	de	Hofskamp	en	de	Rieze	beschikt	onze	gemeente	
Oude	 IJsselstreek	 over	 moderne,	 schone	 bedrijven-
terreinen	 die	 goed	 toegankelijk	 zijn.	 Met	 het	 regio-	
nale	bedrijventerrein	in	’s	Heerenberg	en	Doetinchem	
maken	we	het	mogelijk	de	lokale	werkgelegenheid	te		
behouden.	

Kleinere en startende ondernemers
Kleine	 bedrijven	 krijgen	 van	 ons	 de	 ruimte.	 Telkens	
wordt	 gekeken	 of	 een	 bedrijvigheid	 past	 in	 bijv.	 een	
leegstaande	schuur,	aan	huis	of	in	de	garage.	Met	name	
startende	 ondernemers	 krijgen	 de	 gelegenheid	 hun	
bedrijf	 op	 te	 zetten.	 Hierbij	 is	maatwerk	 voor	 Lokaal	
Belang	een	belangrijk	uitgangspunt.

Werkgelegenheid
Werkgelegenheid	 is	 niet	 alleen	 te	 vinden	 in	 de		
industrie.	Ook	de	gezondheidszorg	 is	een	grote	werk-
gever	 in	 onze	 gemeente.	 Lokaal	 Belang	 verwacht	
dat	 werken	 in	 de	 zorg	 steeds	 belangrijker	 wordt	
voor	onze	 inwoners.	Wij	 stimuleren	dat	er	voldoende		
opleidingsmogelijkheden	 voor	 zorgverleners	 in	 onze	

gemeente	komen.	
Samen	met	de	ondernemers	gaan	we	in	gesprek	om	de	
veranderende	arbeidsmarkt	op	te	pakken.
Vanuit	Lokaal	Belang	blijven	we	zoeken	naar	nieuwe	
kansen	 voor	 werkgelegenheid.	 Dit	 doen	 we	 voor	 zo-
wel	hoog-	als	lager	opgeleid	personeel.	Bij	uitgifte	van		
industrieterrein	telt	de	werkgelegenheid		mee.	
Lokaal	 belang	 gaat	 samen	 met	 ondernemers	 actief	
en	 vernieuwend	 op	 zoek	 naar	 mogelijkheden	 om	 de	
werkgelegenheid	te	stimuleren.	Daar	moet	ruimte	voor	
zijn	 op	 de	 bedrijventerreinen,	maar	 ook	 op	 passende	
schaal	in	de	woonomgeving.

Middenstand
De	 winkeliers	 hebben	 het	 in	 het	 algemeen	 niet		
gemakkelijk.	In	een	aantal	kernen	zijn	nauwelijks	nog	
winkels	 te	 vinden.	 Lokaal	 Belang	 gaat	met	 de	 plaat-
selijke	 ondernemers	 overleggen	 wat	 er	 in	 de	 omge-
ving	nodig	is	om	sluiting	te	voorkomen.	We	begrijpen	
dat	winkelvoorzieningen	zich	concentreren	in	grotere	
kernen;	het	is	van	belang	dat	deze	goed	bereikbaar	zijn	
voor	zowel	auto	als	openbaar	vervoer.

Markten en winkels
Markten	 zijn	 een	 publiekstrekker	 en	 versterken	 de	
lokale	middenstand.	Lokaal	Belang	gaat	samen	met	de	
huidige	markten	en	middenstand	in	gesprek	over	hoe	
we	meer	winkelend	publiek	kunnen	aantrekken.
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Gezond wonen, werken en ontspannen

In de Achterhoek en dus ook in onze gemeente, voelen de inwoners zich nog verantwoordelijk voor elkaar en voor 
hun leefomgeving. Vaak is dit informele zorg, ontstaan vanuit het verleden. Lokaal Belang wil initiatieven van u 
ondersteunen zodat elke inwoner kan blijven deelnemen aan de maatschappij. 

	 Sport,	zorg	en	cultuur	houden	u	op	de	been

Voldoende accommodaties
Sportvoorzieningen	 zijn	 belangrijk,	 door	 toepassen	
van	 kunstgras	 kunnen	 velden	 beter	 worden	 benut.		
Varsseveld	 en	 Terborg	 beschikken	 over	 een	 goede	
sporthal.	 In	 Gendringen/Ulft	 gaan	 we	 nieuwe	 hal	
bouwen	waarbij	 in	 ieder	geval	de	capaciteit	vergroot	
wordt.	 Lokaal	 Belang	 stimuleert	 clustering	 van	 de	
verschillende	 sportvoorzieningen	waardoor	de	bezet-
tingsgraad	geoptimaliseerd	wordt.

Zwembaden
Wij	 blijven	 voorstander	 van	 een	 goede	 zwemvoor-
ziening	 in	 onze	 gemeente.	 Het	 heeft	 onze	 voorkeur	
dat	 de	 exploitatie	 hiervan	wordt	 gedaan	 door	 lokale		
initiatieven.	Daarnaast	dient	de	zwemvoorziening	goed	
bereikbaar	te	zijn	met	fiets	en/of	openbaar	vervoer.

Waardering vrijwilligers
De	 gezondheidszorg,	 mantelzorg	 en	 vele	 vereni-
gingen	zijn	 grotendeels	 afhankelijk	 van	 de	 inzet	 van		
vrijwilligers.	Lokaal	Belang	vindt	dat	hier	nog	steeds	te	
weinig	waardering	voor	is.	Naast	een	vrijwilligersprijs	

en	een	prijs	voor	mantelzorgers,	als	blijk	van	waarde-
ring,	maken	we	het	mogelijk	dat	vrijwilligers	daadwer-
kelijk	ondersteund	kunnen	worden.	Hierbij	denken	we	
bijv.	aan	trainingen	en/of	opleidingen.

Cultuur en recreatie
Bij	 gezond	 wonen	 horen	 ook	 mogelijkheden	 tot		
ontspanning.	 Met	 de	 realisatie	 van	 de	 DRU	 cultuur-
fabriek	 en	 het	 Borchhuus	 heeft	 de	 Oude	 IJsselstreek	
uitstekende	 accommodaties	 voor	 uiteenlopende		
activiteiten	 als	 theater,	 popmuziek,	 kunst	 en	 congres.	
Elke	inwoner	van	onze	gemeente	kan	hiervan	gebruik	
maken.	Dorpshuizen	bieden	de	 inwoners	 ruimte	voor	
verschillende	verenigingsactiviteiten.	

Daarnaast	bieden	thema’s	zoals	de	Oude	IJssel	en	het	
platteland	veel	mogelijkheden	voor	actieve	en	passieve	
recreatie.	 Gelukkig	 kent	 onze	 gemeente	 veel	 actieve	
ondernemers	die	 kansen	zien	 in	 toeristische	voorzie-
ningen.	Dat	willen	we	graag	ondersteunen.
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Buiten werken en wonen

De gemeente Oude IJsselstreek profileert zich als een plattelands gemeente. Dit is ook logisch, gezien het grote 
en mooie buitengebied dat we hebben!

Buitengebied
Het	 buitengebied	 wordt	 voor	 een	 groot	 deel	 door	
agrariërs	 beheerd	 die	 er	 hun	 inkomen	 mee	 moeten	
verdienen.	 Wij	 zijn	 van	 mening	 dat	 de	 landbouw	 in	
het	 buitengebied	 het	 belangrijkste	 is.	 Deze	 keuze	 is	
niet	 altijd	 gemakkelijk.	 Er	 zijn	 nu	 eenmaal	 verschil-
lende	 belangen	 tussen	‘boeren,	 burgers	 en	 buitenlui’.		
Lokaal	 Belang	 stimuleert	 gesprekken	 tussen		
belanghebbenden	 om	 tot	 een	 optimaal	 beheer	 van	
het	buitengebied	te	komen	waar	landbouw,	natuur	en		
recreatie	samen	gaan.	

Alternatieve energie
Lokaal	 Belang	 stimuleert	 dat	 agrarische	 en	 andere	
bedrijven	meer	mogelijkheden	 krijgen	 om	 te	werken	
met	 alternatieve	energie	zoals	warmte/koude	opslag,	
en	 windenergie.	 De	 daken	 van	 schuren	 lenen	 zich		
uitstekend	 voor	 zonnepanelen.	 Middels	 de	 AGEM		
maken	we	het	mogelijk	om	regionaal	groene	energie	
op	te	wekken	en	te	leveren.

Landbouwverkeer
Een	aandachtspunt	blijft	het	landbouwverkeer.	Het	lijkt	
of	machines	steeds	groter	worden	en	de	wegen	steeds	
smaller.	 Hoe	 dan	 ook,	 dit	 heeft	 consequenties	 voor	
de	 veiligheid	 van	 alle	 weggebruikers.	 Lokaal	 Belang	
kiest	 niet	 voor	 strakke	 asfaltbanen	 of	 de	 romantiek	
van	zandwegen.	Door	het	toepassen	van	bijvoorbeeld	
graskeien	en	het	initiëren	van	alternatieven	blijven	de	
wegen	in	het	buitengebied	voor	iedereen	te	gebruiken	
en	houden	we	het	groene	karakter	overeind.

	 Wonen	en	werken	in	het	buitengebied
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Buiten werken en wonen
	 Recreëren	in	het	buitengebied

Andere invulling agrarische bedrijven
Het	buitengebied	 krijgt	 steeds	meer	 een	afwisselend	
karakter.	 Agrarische	 bedrijven	 zoeken	 extra	 inkom-
sten	 middels	 een	 minicamping,	 boerengolf,	 theetuin	
of	boerderijwinkel.	Ook	hier	 spelen	weer	de	verschil-
lende	 belangen.	 Van	 een	 minicamping	 naast	 een		
varkenshouderij	 wordt	 niemand	 gelukkig.	 Maar		
nogmaals:	de	landbouw	heeft	voor	ons	prioriteit.	

Recreëren in het buitengebied
Op	een	aantal	plekken	zoals	Vennebulten	en	Engber-
gen	 is	 een	 ontwikkeling	 in	 gang	 gezet	waarbij	 land-
bouw	 en	 recreatie	 goed	 samengaan.	 Indien	 nodig	
worden	boeren	gecompenseerd	door	een	andere	vorm	
van	beheer	of	een	vergoeding	voor	het	onderhoud	 van	
het	landschap.

Boeren, burgers en buitenlui
Het	is	niet	te	voorkomen	dat	steeds	meer	burgers	zich	
in	het	buitengebied	gaan	vestigen.	Maar	we	vragen	wel	
hun	begrip	voor	de	agrariërs	en	hun	werkzaamheden.	
Lokaal	Belang	blijft	zeer	 terughoudend	met	het	bou-
wen	van	nieuwe	woningen	in	het	buitengebied.
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Een veilige werk- en woonomgeving

Een veilig gevoel bestaat niet alleen uit ‘meer blauw op straat’. Ook het onderhoud van groenvoorzieningen,  
het opruimen van zwerfvuil en verkeersveiligheid dragen bij aan een positief gevoel. 

	 Veilig	voelen	in	je	eigen	gemeente

Buurtbeheer
Met	 het	 wijkgericht	 werken	 maken	 we	 het	 mogelijk	
dat	er	in	de	kernen	en	wijken	meer	aandacht	voor	zorg	
is	maar	 ook	 het	 onderhoud	 van	 het	 groen	 en	 straat-	
meubilair	 anders	 wordt	 opgepakt.	 Een	 verzakte	
stoeptegel	wordt	sneller	hersteld	en	de	wijk	heeft	meer	
invloed	op	de	groenvoorziening.	Hiermee		krijgt	de	wijk	
een	grotere	herkenbare	en	plezierige	belevingswaarde.

Verkeersveiligheid is ook eigen verant-
woordelijkheid
De	 verkeersveiligheid	 blijft	 belangrijk	 voor	 Lokaal		
Belang.	 De	 laatste	 jaren	 hebben	we	 al	 veel	 verbete-
ringen	mogelijk	gemaakt	zoals	 schoolzones,	 rotondes	
en	 60	 km	 in	 het	 buitengebied.	 De	 rondweg	 rondom		
Silvolde	 wordt	 actueel	 en	 de	 afrit	 A3	 bij	 Netterden	
heeft	onze	volle	aandacht.	Bij	de	renovatie	van	straten	
in	 woongebieden	 is	 de	 verkeersveiligheid	 een	 vast	
onderdeel.	 Maar	 nog	 belangrijker	 is	 het	 om	 de	 hou-
ding/mentaliteit	 van	 de	 verkeersdeelnemer	 te	 veran-
deren	om	tot	minder	ongevallen	te	komen.

Coffee shops
Een	 onveilig	 gevoel	 ontstaat	 door	 drugshandel	 en	
drugsgebruik	op	straat	en	rondom	scholen.	Wij	vinden	
dat	 hier,	 ondanks	 het	 landelijk	 beleid,	 de	 komende	
periode	 een	 prioriteit	 ligt	 voor	 handhaving	 om	 pro-
blemen	 te	 voorkomen.	We	zijn	 geen	 voorstander	 van		
coffeeshops	maar	denken	wel	met	één	coffeeshop	meer		
controle	 te	 houden	 over	 het	 gebruik	 van	 drugs	 en	
hiermee	 de	 overlast	 op	 straat	 te	 kunnen	 beperken.	
De	 stroom	 ‘drugstoeristen’	 vanuit	 Duitsland	 moet	
aangepakt	worden.

Brandweer
Veilig	 wonen	 heeft	 ook	 te	 maken	 met	 een	 goede	
brandweer	 en	 rampenbestrijding.	 De	 lokale	 brand-
weer	 wordt	 steeds	 meer	 opgeschaald	 en	 op	 afstand		
geplaatst.	 	Lokaal	Belang	maakt	zich	zorgen	over	het	
aantal	 vrijwilligers	 bij	 de	 brandweer:	 door	 steeds		
hogere	 eisen	 wordt	 het	 moeilijker	 om	 de	 gewen-
ste	bezetting	te	blijven	halen.	Als	gemeente	gaan	we		
kijken	hoe	we	deze	vrijwilligers	blijven	ondersteunen.

Een schoon milieu
De	Oude	 IJsselstreek	 is	een	 schone	gemeente	en	dat	
willen	 we	 graag	 zo	 houden.	 De	 CO2-uitstoot	 van	 de	
industrie	en	landbouw	is	beperkt.	In	veel	oppervlakte-
water	zien	we	 een	 toenemende	 biodiversiteit.	 Lokaal	
Belang	streeft	naar	verdere	verbetering	van	het	milieu,	
bijv.	 door	 kritisch	 te	 kijken	 naar	 milieuvergunningen	
maar	ook	naar	nieuwe	vormen	van	energie.	Een	schoon	
milieu	is	een	veilig	milieu!
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Een efficiënte gemeente

Onderzoek toont aan dat een gemeentelijke herindeling veelal duurder uitpakt dan een samenwerking. Mede 
hierom is Lokaal Belang vooralsnog geen voorstander van een nieuwe fusie met één of meerdere andere ge-
meenten.

	 Beperken	van	kosten	door	slimmer	samenwerken

Samenwerking
Voor	 ons	 is	 belangrijk	 datgene	wat	 de	 gemeenschap	
zelf	 kan	 organiseren	 om	 vervolgens	 met	 andere	 ge-
meenten	 daar	 op	 aansluiten	 met	 goede	 en	 betaal-
bare	voorzieningen	en	diensten.	Wij	gaan	allereerst	na	
wat	in	onze	eigen	gemeente	werkt,	en	zullen	daarvan	
als	 gemeenten	van	 elkaar	 leren	 en	 elkaar	zo	 helpen.	
Ook wij	kijken	dus	over	de	gemeentegrens,	en	denken	
na	over	mogelijke intergemeentelijke	samenwerking,	
maar	herindeling	is	niet	ons	uitgangspunt,	hooguit	het	
gevolg	van	een	situatie	die	we	met	elkaar	het	hoofd	
willen	bieden.
Lokaal	Belang	bestuurt	de	gemeente dus	samen	met	
de	gemeenschap	.	Zo	werken	we	er	met	elkaar	aan	dat	
kernen	en	buurtschappen	zichzelf	kunnen	blijven.

Dienstverlening
Ook	 de	 nieuwe	 taken	 van	 gemeenten	 voor	 jeugd,		
ouderen,	WMO	 en	 de	 zwakkeren	 op	 de	 arbeidsmarkt	
(de	“decentralisaties”)	willen	we	zo	dicht	mogelijk	bij	
bur-gers	en	bedrijven	uitvoeren.	De	volgorde	is:	lokaal	
wat	kan,	en	regionaal	wat	moet.	En	wat	lokaal	kan	is	
vaak	meer	dan	wat	je	regionaal	denkt.	

(Regionale) voorzieningen
Niet	 elke	wijk,	 kern	 of	 gemeente	 heeft	 behoefte	 aan	
dezelfde	 voorzieningen	 of	 heeft	 voldoende	 draag-
kracht	 om	 deze	 in	 stand	 te	 houden.	 Het	 vraagt	 om	
moed	 om	 over	 de	 eigen	 grenzen	 heen	 te	 kijken	 en		
samenwerking	te	zoeken	met
dorpen	om	je	heen	en	zelfs	buiten	je	eigen	gemeente.	
We	zien	 dit	 bijv.	 al	 bij	 Breedenbroek-Dinxperlo.	 Door	
een	 goede	 samenwerking	 is	 het	 mogelijk	 gebruik	 te	
maken	van	elkaars	voorzieningen.
De	 cultuurclusters	 in	 Ulft	 en	 Varsseveld	 hebben	 een	
duidelijke	 regionale	 functie	 en	 trekken	ook	 inwoners	
uit	 omliggende	 gemeenten.	 Lokaal	 Belang	 initieert	
voorstellen	 dat	 deze	 andere	 gemeenten	 ook	 gaan		
bijdragen	aan	deze	bovenregionale	voorzieningen.

Achterhoek 2020
Er	wordt	veel	gesproken	over	de	Achterhoek	2020	en	
de	gezamenlijke	agenda.	Deze	gesprekken	hebben	nog	
tot	weinig	concrete	acties	geleid.	Lokaal	Belang	gaat	
de	 komende	 periode	 (in	 samenwerking	 met	 andere	
lokale	partijen)	echt	aan	de	slag	om	te	laten	zien	wat	
de	meerwaarde	van	samenwerking	is.
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Betrokken wonen

Vaak horen we van u: Wat is die raad nu weer van plan? Hoe komen ze op het idee? Waar halen ze het geld 
vandaan? Daaruit blijkt dat u zich betrokken voelt bij uw woonomgeving, maar dat u tegelijkertijd ervaart dat 
u weinig of geen invloed uit kunt oefenen op het bestuur ervan. Mede op initiatief van Lokaal Belang zijn er de 
afgelopen herfst een aantal gespreksronden geweest waar u uw visie op onze gemeente heeft kunnen geven.  
Wij willen graag aan deze betrokkenheid een vervolg geven.

	 En	wat	doet	u	zelf?

Kunt u als inwoner meepraten?
Onze	raadsleden	zijn	zich	er	terdege	van	bewust	dat	ze	
niet	voor	hun	eigen	eer	en	glorie	op	het	pluche	zitten,	
maar	 er	 zijn	 om	 uw	 belangen	 te	 vertegenwoordigen.	
Daarom	 komt	 u	 onze	 raadsleden	 en	 wethouders	 op	
vele	plekken	tegen	en	zijn	ze	gewoon	aanspreekbaar.	
Toch	is	dit	voor	ons	nog	onvoldoende.

We	 maken	 meer	 overlegvormen	 mogelijk	 waar	 u	 bij	
aan	 kunt	 schuiven.	Naast	 de	 uitgebreide	voorlichting	
bij	nieuwe	projecten	initiëren	we	nieuwe	werkvormen	
waaraan	u	actief	kunt	deelnemen.	

We mogen pas iets vinden als het besluit al 
genomen is
Lokaal	Belang	vindt	 het	 belangrijk	 dat	 u	vooraf	 al	mee	
kunt	denken.	Het	moet	niet	zo	zijn	dat	de	raad	zegt	‘we	
gaan	in	uw	omgeving	een	weg	aanleggen	en	vervolgens	
mag	u	alleen	nog	kiezen	tussen	linksom	en	rechtsom’.	
Wij	gaan	vooraf	met	u	in	overleg.	Bijvoorbeeld:	‘Er	moet	
een	weg	komen,	waar	denkt	u	dat	die	het	beste	kan	worden	
aangelegd	en	waarom?’	
Lokaal	Belang	staat	open	voor	uw	argumenten.
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Werken aan een betaalbare gemeente

In 2011 heeft Lokaal Belang het principe van ‘woonlasten’ geïntroduceerd. Deze mochten jaarlijks met niet meer 
dan 3% stijgen. Door in het beleid rekening te houden met de woonlasten komen onze inwoners niet voor  
onverwachte hoge lokale lasten te staan. De afgelopen heeft dit uitgangspunt gunstig uitgepakt voor de lasten 
van de inwoner.

	 Lokale	lasten	stijgen	minder	hard	dan	Rijksbelastingen

Concreet	wil	dit	zeggen	dat	een	gemiddeld	huishouden	
in	2014	slechts	€	9,00	euro	duurder	uit	is	dan	in	2011.	
Een	resultaat	waar	Lokaal	Belang	trots	op	is.

Voor	 de	 komende	 periode	 willen	 we	 opnieuw		
uitgaan	van	de	‘woonlasten’	met	daaraan	gekoppeld	een	
maximale	 stijging.	 Echter	 de	 onevenredige	 kortingen	
die	vanuit	het	rijk	op	ons	afkomen	op	bijvoorbeeld	de		
gebieden	 van	 ‘werk	 en	 inkomen’,	 	 ‘WMO’,	 ‘AWBZ’	 en	
‘jeugdzorg’	kunnen	leiden	tot	andere	keuzes.

Hierbij	staat	voor	Lokaal	Belang	onze	inwoner	centraal.	
Wij	willen	graag	de	huidige	dienstverlening	 in	 stand	
houden	 en	 dat	 kan	 betekenen	 dat	we	 elders	 andere,	
financiële	keuzes	moeten	maken.

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014

Verschil +1,82% +1,89% +2,00% +1,40%

Afvalstoffen 3.820.000 3.808.164 3.395.710 2.989.566 2.831.573
Rioolheffing 3.198.000 3.155.000 3.225.000 3.225.000 3.396.558
OZB 3.635.000 3.831.000 3.969.465 4.587.412 4.725.000

Woonlasten 
(totaal)

10.653.000 10.794.164 10.590.175 10.801.978 10.953.131

Meerpersoons
huishouding

691.90 671.40 676.71 684.56

Eenpersoons
huishouding

599.50 588.84 604.59 616.28
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Wij werken voor u!
	 Lokale	kandidaten	met	lokale	binding

Wilt	 u	meer	weten	 over	 onze	 kandidaten?	 Ga	 dan	 naar	
onze	speciale	verkiezingspagina	op	onze	website:

www.lokaalbelang.info

1	 	 Jan	Finkenflügel	 	 -	Gendringen

2	 	 Ine	Hofs	 	 -	Heelweg

3	 	 Bert	Kuster	 	 -	Ulft

4	 	 Gerard	Wildenbeest	 	 -	Silvolde

5	 	 Gulden	Siner	Sir	 	 -	Silvolde

6	 	Henk	Hengeveld	 	 -	Ulft

7	 	 Erik	Schieven	 	 -	Varsseveld

8	 	 Ben	Hiddinga	 	 -	Heelweg

9	 	 Gerrit	Vossers	 	 -	Silvolde

10		Mia	Verwaaijen	 	 -	Terborg

11		 Theo	Colenbrander	 	 -	Silvolde

12		 Vera	Veltkamp	 	 -	Sinderen

13		Herman	Vreeman	 	 -	Gendringen

14		 Ton	Looman	 	 -	Silvolde

15		 Peter	Postma	 	 -	Netterden

16		Henk	Overbeek	 	 -	Sinderen

17		 Barry	Kock	 	 -	Etten

18		 Ria	Ankersmit	 	 -	Westendorp

19		 Richard	Bruggink	 	 -	Varsseveld

20		 Gerrit	Bullée	 	 -	Breedenbroek

21		Herman	Hunting	 	 -	Megchelen

22		 Sven	te	Kaat	 	 -	Varsselder

23		 Frank	Aaldering	 	 -	Gendringen

24		 Bennie	Kraan	 	 -	Silvolde

25		 Joris	Kuenen	 	 -	Terborg

26		 Kan	Ki	Man	 	 -	Varsseveld

27		Miranda	Steentjes	 	 -	Silvolde

28		 Esther	van	den	Belt	-	Kappert	 	 -	Ulft

29		 Lineke	Diepenbroek	-	Mulder	 	 -	Varsseveld

30		 Robbin	Haverdil	 	 -	Gendringen

31		Hans	ten	Have	 	 -	Silvolde

32		Wilco	Vreman	 	 -	Varsseveld

33		Willy	Wiendels	 	 -	Silvolde

34		Maarten	Peet	 	 -	Varsseveld

35		Wim	Veenhuizen	 	 -	Silvolde

36		 Jaap	Veldhorst	 	 -	Varsseveld

37		Willy		Nijhof	-	Groen	 	 -	Sinderen

38		Wybe	Rijnsaardt	 	 -	Varsseveld

39		 Gerard	van	Balveren	 	 -	Ulft
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Uw invloed op het gemeentelijk beleid

Lokaal Belang is een partij die een afspiegeling is van de inwoners van onze gemeente. Het maakt voor ons geen 
verschil of je jong of oud bent, man of vrouw bent of welke culturele achtergrond je hebt. Het belangrijkste is dat 
we samen werken aan een mooie en leefbare gemeente Oude IJsselstreek.

	 Redenen	om	lid	te	worden	van	Lokaal	Belang

Goede redenen om (ondersteunend) lid te worden van Lokaal Belang zijn:

•	 U	weet	wat	er	speelt	in	uw	woonomgeving	en	binnen	onze	gemeente,	ook	krijgt	u	een	‘doorkijk	van	wat	er	achter	
de	schermen’	gebeurt	van	onze	gemeente.	

•	 U	levert,	samen	met	onze	raadsleden	en	fractie-assistenten,	een	bijdrage	aan	het	beleid	van	onze	gemeente.

•	 U	ontmoet	een	diversiteit	aan	mensen	vanuit	verschillende	kernen,	achtergronden	en	culturen.

•	 U	bepaalt	zelf	hoe	u	uw	lidmaatschap	invult.	Wilt	u	actief	zijn	in	de	lokale	politiek,	ambieert	u	een	vrijwilligers	en/
of	bestuursfunctie	of	wilt	u	gewoon	lid	zijn.	

•	 U	krijgt	de	mogelijkheid	om	diverse	bijeenkomsten	en	trainingen	volgen.

• We zijn gewoon een leuke, enthousiaste club!

Heeft u interesse om ons te ondersteunen? Word dan lid en neem contact met ons op:

Secretariaat	Lokaal	Belang	GVS
Kapelweg	37
7065	BB	Sinderen
T: 	0315-617582
E: secretariaat@lokaalbelang.info
I: www.lokaalbelang.info
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