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HIER IS
DE SP OUDE IJSSELSTREEK
Wij zijn klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Wij zijn de SP afdeling Oude 
IJsselstreek en gaan hieraan voor de eerste keer meedoen. Na de start als SP-werkgroep 
in 2010 zijn we snel uitgegroeid tot een actieve afdeling met meer dan 150 leden. Wij zijn 
zichtbaar in onze gemeente, doen onderzoek naar zaken die belangrijk zijn voor inwoners
en ondersteunen en voeren acties. Acties van de afgelopen jaren zijn:

•  het behoud van de zwembaden
•  een goede informatievoorziening rondom ‘Vogelbuurt vernieuwt’
•  het aanleggen van een dubbelspoor tussen Winterswijk en Arnhem
•  doorlichting van het fi nancieel beleid van de gemeente Oude IJsselstreek,

ook bij het Dru project
•  een referendum over de voorgenomen gemeentelijke fusie met Doetinchem
•  het behoud van banen van de thuishulpen van Sensire en eerlijkheid vanuit de gemeente 

hierover

En nu willen we onze kiezers ook vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het hebben van een 
fractie in de gemeenteraad betekent zeker niet dat de SP stopt met actie voeren. Het is juist 
een uitbreiding van de mogelijkheden die we hebben om de stem van de SP kiezer nog luider 
te laten klinken in de gemeente Oude IJsselstreek.
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IN ACTIE VOOR
SOCIALE WEDEROPBOUW
De komende vier jaar maakt de SP Oude IJsselstreek zich hard voor de sociale wederopbouw van onze 
gemeente. We leggen de focus op de mensen in onze gemeente. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen 
goed kan samenleven binnen alle kernen? Hoe ondersteunen we inwoners die het fi nancieel moeilijk hebben 
of (thuis)zorg hard nodig hebben. We willen voorkomen dat de taken die de overheid over de schutting van de 
gemeente gooit, door de gemeente vervolgens over de schutting van de burgers worden gegooid. 

Naast de doorgeslagen bezuinigingsopdracht uit Den Haag is het beleid van de Lokaal Belang - PvdA - VVD 
- coalitie de afgelopen negen jaar rampzalig geweest voor de sociale ontwikkeling van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Het geld is op. Zelfs de veertig miljoen euro die onze gemeente overhield aan de verkoop van de 
NUON aandelen is op. In plaats van het geld teruggeven aan de gemeenschap of bewaren voor crisissituaties, 
is het uitgegeven aan projecten waarvoor te weinig geld was. Het geld is ingezet voor nieuwbouwprojecten, 
bruggen, dorps- en stadsvernieuwing, veel aangekochte grond waarop nooit gebouwd zal worden en een veel 
te groot en veel te duur cultuurproject. Ook probeerde men tienduizend extra inwoners naar onze gemeente te 
trekken, maar die zijn nooit gekomen; sterker nog, onze gemeente krimpt. ‘Op weg naar 2020’ heeft ons niet 
naar een sociale en veerkrachtige gemeente gebracht, terwijl we er in het begin zo rooskleurig voor stonden.

De overheid schuift heel veel taken af naar de gemeenten. Dit noemen ze met een duur woord decentralisatie. 
Voorbeelden zijn het verstrekken van uitkeringen, het bieden van zorg en de sociale werkplaatsen. De meeste 
gemeenten overzien niet wat er op hen afkomt. En al die mensen die hiervan afhankelijk zijn dreigen daar 
de dupe van te worden. We zien dat onze gemeente ook steeds meer wil terugtreden: privatisering van 
zwembaden en sportvoorzieningen. Dit betekent een verslechtering van de positie van onze jongeren en 
kinderen in Oude IJsselstreek.

De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in deze gemeente. Om dit te bereiken is 
actie noodzakelijk. Actie binnen en buiten de gemeenteraad. Hoe wij dat gaan vormgeven, zetten we voor u op een 
rij in dit verkiezingsprogramma. Het is geen uitgebreid verhaal geworden met honderden beloften aan de kiezer, die 
we daarna misschien niet waar kunnen maken. Nee, het zijn 30 SPeerpunten waarmee wij denken het verschil te 
kunnen maken. Daarbij is de SP-lijn, vastgelegd in het beginselprogramma ‘Heel de mens’, onze leidraad.

Over al het andere waar we de komende vier jaar een besluit moeten nemen, gaan we graag met u in gesprek. 
Want als volksvertegenwoordiger praten wij niet alleen over mensen, maar vooral met mensen. Zo krijgt iedereen 
een stem die meetelt bij belangrijke beslissingen.

De SP wil samen met bewoners bouwen aan een sociale gemeente waarin het fi jn samenleven en wonen is. En 
iedereen die daaraan mee wil werken is van harte welkom!
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1 HET SOCIAAL ALTERNATIEF

ACTUELE SITUATIE
De crisis slaat hard toe in de Achterhoek en dus helaas ook in onze gemeente. 1.600 huishoudens in onze 
gemeente hebben een inkomen op of onder de armoedegrens. Deze groep groeit nog steeds als gevolg van de 
crisis, die al 5 jaar duurt. We zien het ook bij de voedselbank, waar steeds vaker een beroep op wordt gedaan.

Armoede groeit niet alleen onder de groep mensen die afhankelijk zijn van een uitkering door ziekte, 
arbeidsongeschiktheid, leeftijd of werkloosheid. Ook onder de groep mensen met werk slaat de crisis hard toe. 
Iemand die werkt voor het minimumloon verdient net teveel om gebruik te kunnen maken van toeslagregelingen 
(bijvoorbeeld een huur- of zorgtoeslag). Hierdoor hebben deze werkenden zelfs minder te besteden dan iemand 
met een uitkering.

Mensen met een kleine baan (te weinig uren werken om van te leven) krijgen geen aanvullende uitkering. Dit treft 
veel één-oudergezinnen.

Ook kunnen door de crisis steeds minder ondernemers en ZZP-ers (Zelfstandige Zonder Personeel) het 
hoofd boven water houden. Veel werknemers worden ontslagen en als ZZP-er ingehuurd, waardoor de 
pensioenopbouw, de verzekering en alle andere lasten uit eigen zak betaald moeten worden.
Omdat veel mensen hun fi nanciële problemen zelf proberen op te lossen en wachten met het vragen van hulp, 
komen ze in de schuldhulpverlening terecht. Daaruit komen is een lange, moeilijke weg.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de subsidie voor welzijnsorganisatie Fidessa stopgezet. Daarmee komen de 
mogelijkheden voor zorg en welzijn van ouderen, vrijwilligers en jongeren onder druk te staan.

Het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp van de gemeente neemt toe. Tegelijkertijd zorgen bezuinigingen 
van de landelijke overheid voor minder budget. Er moeten met minder geld meer mensen geholpen worden.

WAT VINDT DE SP ER VAN?
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden is voor de SP belangrijk. Dat houdt in echt werk onder 
normale omstandigheden, met reële voorwaarden en tegen een fatsoenlijk loon.

Het hebben van een betaalde baan is niet zaligmakend; ook vrijwilligerswerk is werk. Door vrijwilligerswerk 
kunnen mensen die afhankelijk zijn van een uitkering een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij en de 
waardering krijgen die past bij het leveren van werk, of dat nu betaald wordt of niet. Deze vrijwillige inzet dient 
door de gemeente te worden gewaardeerd en ondersteund. Vrijwilligerswerk is ‘vrijwillig’ en geen verplicht werk 
(het voor wat hoort wat principe) met behoud van (bijstands)uitkering.

Bewoners hebben recht op een bijstandsuitkering en bijzondere bijstand als er geen andere vorm van inkomen 
is. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en moet een goed sociaal vangnet bieden. Dit gebeurt nu niet. 
Bij schuldproblemen komt de gemeente pas in beeld als de schulden te hoog zijn opgelopen. Je kunt dit 
voorkomen door direct hulp aan te bieden wanneer iemand voor het eerst een uitkering aanvraagt of als er 
signalen zijn van betalingsproblemen. Dat kan het oplopen van schuld en dus grotere problemen voorkomen. 
Het is onaanvaardbaar dat kinderen in Nederland in armoede moeten opgroeien.

De gemeente moet jaarlijks een informatiekrant uitgeven waarin de mogelijkheden van bijzondere bijstand en 
ondersteunende fondsen wordt uitgelegd. De website van de gemeente moet eenvoudiger worden gemaakt 
zodat mensen sneller bij de benodigde informatie kunnen komen.

ONZE SPEERPUNTEN
>  Lage drempels voor sociale hulp en aandacht voor werkende armen. Iedereen moet weten waar hij of zij 

hulp kan krijgen. Het sociaal loket moet zich, naast uitkeringen, gaan richten op het bijstaan van de ‘werkende 
armen’. Deze groep mensen moet bekend worden gemaakt met de regelingen op gebied van bijzondere bijstand.

>  Geen bezuinigingen op ondersteuning van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk moet zo goed mogelijk 
worden ondersteund. De gemeente heeft daarbij een belangrijke taak.

>  Geen gedwongen tewerkstelling van mensen met een bijstandsuitkering. Een uitkering is geen loon 
voor werk: uitkeringsgerechtigden zijn geen goedkoop personeel. 
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2 GEZONDE ZORG MET MENSELIJKE MAAT

ACTUELE SITUATIE
Het rijk gooit de verantwoordelijkheid voor de ‘eenvoudige zorg’ over de schutting van de gemeenten. 
Helaas gaat dit gepaard met een fl inke bezuinigingsopdracht. De refl ex van de gemeente is: wij gooien de 
verantwoordelijkheid voor de zorg net zo makkelijk over de schutting van de inwoners. Onder het mom van 
naoberschap mag zoon, dochter of buurvrouw de lichte zorg uit gaan voeren. Deze mantelzorg wordt te pas en 
te onpas opgevoerd als oplossing van bezuinigingsvraagstukken.

De gemeente Oude IJsselstreek is via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de thuiszorg, het vervoer voor mensen met een beperking en voor het leerlingenvervoer naar 
het speciaal onderwijs. De bedoeling van deze wet is ook dat mensen met een beperking zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen.

Het budget is niet ‘geoormerkt’. Wat de gemeente overhoudt, kan ze voor andere zaken gebruiken. Dit leidt 
er toe dat Oude IJsselstreek er alles aan doet zo min mogelijk zorg uit te voeren om zoveel mogelijk geld over 
te houden. Zo is een grote groep mensen de regiotaxipas afgenomen, is de thuishulp gedwongen Alfahulp te 
worden en is het aantal uren thuishulp dat wordt verleend fors teruggebracht. Bovendien worden steeds meer 
ouders aangesproken om zelf het leerlingvervoer voor hun kinderen te regelen. De € 740.000,- die de gemeente 
in 2012 op zorg heeft bezuinigd, gebruikt ze om gaten in de begroting te dichten. 

WAT VINDT DE SP ER VAN?
Onze gemeente valt alleen leefbaar te houden als we stevig op zorg inzetten. Onze gemeente vergrijst in hoog tempo. 
Daardoor is meer ondersteuning via de Wmo nodig. Het valt niet uit te leggen dat de gemeente denkt minder uit te 
kunnen geven aan zorg. De SP gaat het Wmo-budget alleen nog maar inzetten voor het leveren en ondersteunen van 
goede zorg. Als blijkt dat dit ontoereikend is, komen wij in actie om er voor zorgen dat het budget verhoogd wordt.

Het inzetten van mantelzorg kan deze stijging van kosten niet tegenhouden. Mantelzorg is een prima sociale 
oplossing voor een deel van het probleem. Als er maar een goede verhouding is tussen de zorger en de ontvanger 
en de druk niet te groot wordt. Wanneer de gemeente mantelzorg (of naoberschap) gedwongen in gaat zetten, zal 
het leiden tot veel maatschappelijke ellende. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor een goede ondersteuning 
van de mantelzorger. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. Ook zullen we er op 
toezien dat het mantelzorgcompliment, een vergoeding voor mantelzorgers, door de gemeente wordt uitgekeerd.

De Alfahulp constructie voor de huishoudelijke hulp, door Oude IJsselstreek in 2012 ingevoerd, moet van tafel. 
Een thuishulp heeft een verantwoordelijke taak. Dit werk dient fatsoenlijk te worden beloond. Thuishulp wordt 
geleverd door thuiszorgorganisaties waar de gemeente goede ervaring mee heeft en die de beste kwaliteit 
leveren voor cliënt en werknemer.

Het vervoer via de Wmo dient goed te worden geregeld. Voor mensen met een beperking is het vaak de enige 
manier om ergens te komen. Het vervoer van kinderen met een beperking van en naar school krijgt van de SP 
extra aandacht. Kinderen zijn kwetsbaar en het vervoer moet dus goed georganiseerd en betrouwbaar zijn.

De jeugdzorg en de zorg voor psychiatrisch patiënten komt op het bordje van de gemeente te liggen. Hiervoor 
moeten ambtenaren worden ingeschakeld die ervaring hebben met deze situaties. Wij begrijpen dat een kleine 
gemeente als Oude IJsselstreek te weinig werk heeft voor fulltime functies voor deze ambtenaren. De oplossing 
ligt in samenwerking met buurgemeenten. De vraag of iemand wel of geen zorg ontvangt, wordt beoordeeld 
door een medisch professional, niet door een ambtenaar.

ONZE SPEERPUNTEN
>  Wmo-budget is voor de zorg! Er wordt niet bezuinigd op de zorg om gaten in de gemeentebegroting te dichten.

>  Alfaconstructie in de prullenbak! Thuishulpen doen belangrijk werk en krijgen daarvoor een fatsoenlijke 
beloning, volgens de CAO. Geen rare constructies, maar goed werkgeverschap.

>  Geen marktwerking in de zorg! De gemeente koopt in bij zorgorganisaties die zonder winstoogmerk 
werken. Winst gaat naar verbetering in de zorg en niet naar BV’s.

>  Recht op (jeugd)zorg blijft! Het recht op (jeugd)zorg wordt beoordeeld door een medisch professional en 
de zorg wordt verleend door professionele begeleiders.
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3 MENSEN MAKEN HET DORP

ACTUELE SITUATIE
De gemeente Oude IJsselstreek heeft te maken met bevolkingskrimp en wegtrekkende jeugd. De afgelopen 
negen jaar heeft het visiestuk ‘Op weg naar 2020’ ingezet op een groei van de bevolking met tienduizend 
inwoners. Dit tegen alle ‘krimpvoorspellingen’ in. Daarmee is veel geld verspeeld. Om tienduizend mensen 
te laten wonen, werken en recreëren is veel grond aangekocht. Helaas voor de grootse plannen: de extra 
inwoners zijn nooit gekomen en het geld is in een bodemloze put verdwenen. Vooral de grotere kernen van onze 
gemeente hebben, via centrumvernieuwingsplannen, geprofi teerd van ‘Op weg naar 2020’.

Jongeren trekken weg uit onze gemeente. Dit heeft vooral te maken met het aanbod van onderwijs en de 
werkgelegenheid voor hogeropgeleiden. Tot aan de middelbare school kan men prima leren in de gemeente 
Oude IJsselstreek. Ieder dorp heeft een basisschool en voortgezet onderwijs wordt gegeven op het Almende 
college. Daarna wordt het lastig. Voor hoger onderwijs of universitair onderwijs moet de leerling het land in. 
Eenmaal gewend aan de voordelen van de grote (studenten)stad komt de jongere niet snel terug. Veel kans op 
een goede baan voor hoger opgeleiden biedt de Achterhoek niet.

De ouderen blijven achter. Onze dorpen vergrijzen en ontgroenen in hoog tempo. De vergrijzing laat de vraag 
naar (thuis)zorg de komende jaren exploderen.

WAT VINDT DE SP ER VAN?
De komende vier jaar mogen we de puinhopen van negen jaar ‘groeibeleid’ opruimen. Het geld is op, over 
de balk gesmeten, uitgegeven aan grond die we nooit gaan gebruiken en projecten die te groot zijn voor de 
kleine gemeente Oude IJsselstreek. Het moet dus over een andere boeg. Om prettig te kunnen wonen in onze 
gemeente hebben de mensen een goed huis, werk, onderwijs, goede zorg en een goed voorzieningenniveau 
nodig.

De tijden van grootse centrumplannen en hoogwaardige cultuur zijn voorbij. Het gemeentebeleid heeft de laatste 
jaren vooral ingezet op verbetering van de grote kernen. De kleine kernen zijn er bekaaid vanaf gekomen. Om 
verdere teruggang tegen te gaan en te voorkomen dat we over een paar jaar dichtgetimmerde huizen zien in 
Netterden en Heelweg moeten we een plan maken voor de kleinere kernen.

Daarnaast zijn de clubs en verenigingen belangrijk. Zij zijn het bindmiddel van de samenleving. Zelfs in de 
kleinste dorpjes van onze gemeente is het verenigingsleven op hoog niveau. Door gemeentelijke ondersteuning 
en facilitering blijft dit op hoog niveau zodat vrijwilligers hun belangrijke werk goed kunnen blijven doen. 

De middenstand in onze gemeente concentreert zich vooral in de grotere dorpen. We begrijpen dat winkels op 
commerciële basis in een dorpje met 500 inwoners niet mogelijk zijn. Maar een dorp wordt wel leefbaarder als 
er een dorpswinkel is waar vers brood, een beperkt aanbod levensmiddelen en een kop koffi e gekocht kunnen 
worden. Er zijn in Nederland stichtingen die, zonder winstoogmerk, dit soort winkels opzetten en beheren. Wij 
stimuleren dat dit soort stichtingen in de kleine kernen van Oude IJsselstreek aan de slag gaan om daar een 
dorpswinkel te beheren. Een dorpswinkel kan een prima leerwerkplek zijn of als herintredingswerk dienen voor 
langdurig werklozen.

ONZE SPEERPUNTEN
>  Alle dorpen tellen mee! De afgelopen negen jaar heeft de gemeente zich vooral op de grote plaatsen 

gericht. De SP vindt dat alle dorpen in onze gemeente meetellen. Een eerlijker verdeling van middelen dus!

>  Verenigingen krijgen alle ondersteuning. Het verenigingsleven is van levensbelang voor onze samenleving. 
De gemeente ondersteunt deze verenigingen en vrijwilligers op ieder vlak.

>  Een levend dorp heeft een school en een dorpswinkel. Om jonge gezinnen te behouden voor de kleine 
kernen streven we er naar in ieder dorp een school open te houden. Daarnaast gaan we ons inzetten voor het 
openen van dorpswinkels. 
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4 OVERHEID EN FINANCIËN

ACTUELE SITUATIE
De gemeente Oude IJsselstreek heeft een mislukte poging tot fusie met de gemeente Doetinchem achter de 
rug. Vooruitlopend op bezuinigingsplannen van minister Plasterk, die nog steeds gelooft dat schaalvergroting 
tot bezuiniging leidt, probeerden beide gemeenten een Achterhoekse supergemeente met 100.000 inwoners te 
vormen. Het plan sneuvelde in haastwerk en cultuurverschillen. Offi cieel staat het fusieplan nu in de koelkast of 
de vrieskist. Men wil dit lastige onderwerp zonder kleerscheuren over de verkiezingen tillen. Opvallend is dat de 
meeste politieke partijen bang zijn voor de mening van het volk. Zij willen geen referendum over deze fusie.

Samenwerking met andere gemeenten in de ‘Regio Achterhoek’ is mislukt. De Achterhoekse gemeenten laten 
keer op keer zien dat eigenbelang en elkaar vliegen afvangen belangrijker zijn dan gezamenlijk optrekken.

Als de plannen doorgaan, bestaat onze gemeente in de toekomst alleen nog maar uit enkele topambtenaren. Het 
verdere personeel wordt ingehuurd of vervangen door een stagiaire. De groenvoorziening en andere gemeente-
bedrijven worden geprivatiseerd. Sportvoorzieningen, zwembaden en onderhoud sportvelden, worden afgestoten.

Financieel staat de gemeente er slecht voor. Om aan de begrotingseisen van de provincie Gelderland te voldoen worden 
creatieve boekhoudkundige trucs uitgehaald. Het groeiplan ‘Op weg naar 2020’ heeft de gemeente veel geld gekost en 
niets opgeleverd. De goedgevulde reservekas, veertig miljoen euro uit de verkoop van NUON aandelen, is leeg.

De gemeente wordt, in gesprekken die wij als SP met inwoners hebben, regelmatig beschuldigd van vriendjes-
politiek. Het is handig goede contacten te hebben in de gemeenteraad of in het college. Of het nu gaat om het 
krijgen van een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel, over de verdeling van subsidie of het krijgen van 
een vergunning om bedrijfsuitbreiding. Voorbeeld van schimmige steun aan het bedrijfsleven is het overnemen 
van onverkoopbare parkeerplaatsen bij de ontwikkeling van winkelcentrum ‘de Smeltkroes’.

WAT VINDT DE SP ER VAN?
De SP is tegen een fusie met de gemeente Doetinchem. Deze fusie zorgt ervoor dat de gemeente verder van 
de inwoners af komt te staan. Het is belangrijk dat men een raadslid of wethouder direct aan kan spreken. 
Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een grotere gemeente niet goedkoper werkt dan een kleinere. Als er 
bezuinigd moet worden op de kosten van het gemeentebedrijf, dan zoeken wij dit in samenwerking met andere 
gemeenten. Hierin hebben de gemeenten een belangrijke opdracht. De gemeenten van de Regio Achterhoek 
moeten intensief gaan samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken.

Mocht er toch besloten worden tot het doorzetten van de fusieplannen dan komt er een bindend referendum. 
Wij vinden dat de inwoners zich uit moeten kunnen spreken over zo iets ingrijpends als een gemeentefusie.
Een referendum dwingt voor- en tegenstanders tot het goed uitleggen van de plannen.

De SP eist heldere keuzes over wat er met het gemeentebudget gebeurt. Financiën moeten op orde worden 
gebracht. De komende vier jaar geen extra bruggen over de Oude IJssel, schoorstenen op de Dru of dure 
centrumplannen meer. De ontwikkeling van het Dru-industriepark wordt bevroren. Afspraken die zijn gemaakt 
worden nagekomen. Nieuwe projecten worden in de koelkast gezet. Wij zetten in op zorg en een goede 
ondersteuning van vrijwilligerswerk.

Vriendjespolitiek moet worden uitgebannen. Er moet een onderzoek komen naar schimmige afspraken met 
projectontwikkelaars. De SP vindt dat iedere  burger op gelijke wijze moet worden behandeld.

De gemeente dient een goede werkgever te zijn. Personeel ontslaan en terug inhuren als ZZP-er leidt tot schijn zelf-
standigheid. Dit is onze gemeente onwaardig. Bovendien heeft ze heeft een voorbeeldfunctie naar andere werkgevers.

ONZE SPEERPUNTEN
>  Geen gemeentefusie met Doetinchem! De gemeente staat voor lokale democratie dichtbij de inwoners.

Bij fusieplannen altijd een bindend referendum. De inwoners hebben het laatste woord bij een gemeentefusie.

>  Grote of dure ontwikkelplannen gaan de koelkast in. De gemeente gaat zich de komende vier jaar inzetten 
op het versterken van de sociale verbanden in onze gemeente.

>  Geen vriendjespolitiek! Iedereen krijgt een gelijke behandeling. Verdachte afspraken en deals worden onderzocht.
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5 FIJN WONEN

ACTUELE SITUATIE
De bevolkingskrimp zorgt ervoor dat er de komende jaren minder mensen in onze gemeente wonen. Er dreigt 
een overschot van koopwoningen te ontstaan. Nieuwbouwprojecten liggen stil. In de laatste uitbreidingswijk van 
Ulft, de bomenbuurt, liggen de fundamenten voor koopwoningen al twee jaar te wachten op bouw. Er zijn geen 
kopers voor deze woningen. Ook bestaande koopwoningen zijn moeilijk verkoopbaar.

Intussen zijn de wachttijden voor een betaalbare sociale huurwoning lang. Men moet gemiddeld twee jaar 
wachten op een woning via woningbouwcorporatie Wonion. Met name jongeren komen moeilijk aan een 
woning. In de kleine kernen is het praktisch onmogelijk als jongere een passende (huur)woning te vinden. Uit 
onderzoek van de SP in verschillende wijken van onze gemeente blijkt dat de huurders van Wonion over het 
algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de woning.

De gemeente Oude IJsselstreek mag, volgens de woonvisie Achterhoek, tussen 2010 en 2020 685 nieuwe 
woningen bouwen. Volgens groeiplan ‘Op weg naar 2020’ zouden tot 2020 meer dan 5.000 woningen 
nodig zijn. De gemeente heeft een grote hoeveelheid grond gekocht voor deze uitbreidingsplannen. Oude 
industriegebieden liggen te wachten op woningbouw, die voorlopig niet komt. Dit zorgt voor braakliggende 
gebieden die door de gemeente, voor veel geld, tot parkjes worden omgevormd.

Het buitengebied van onze gemeente is van hoge kwaliteit. Agrarische en toeristische bedrijvigheid worden 
afgewisseld door natuurgebied met bos. In sommige plaatsen worden, door vrijwilligers, oude kerkpaden 
opnieuw aangelegd. Wel is de verkeersdruk in het buitengebied en een aantal kleine kernen groot. Met name 
Sinderen heeft veel overlast van verkeer tussen Varsseveld en Ulft en Gendringen. Eenzelfde toename van 
verkeer dreigt als Netterden een aansluiting op de E3 bij Emmerik krijgt.

WAT VINDT DE SP ER VAN?
De woningbouw in onze gemeente is compleet scheefgegroeid. Het aantal koopwoningen dat meer dan vijf jaar 
te koop staat is enorm. Aan de andere kant zijn de wachttijden voor een betaalbare huurwoning lang. Met name 
jongeren komen niet snel aan een woning en worden dus gedwongen uit onze gemeente te vertrekken. De 685 
woningen die we tussen 2010 en 2020 mogen bouwen zullen voornamelijk in de sociale huursector moeten 
liggen. Daarbij is het belangrijk dat de woonbehoefte van jongeren in de kleine kernen voorop staat.

Bouwen in de luxe koopsector is onzinnig. Er staan meer dan voldoende woningen te koop. De gemeente mag 
niet de huizenmarkt nog verder verzwakken door dure koopwoningen bij te bouwen. Wel moet het mogelijk zijn 
dat op een eigen erf particuliere nieuwbouw voor kinderen plaats kan vinden.

Het buitengebied moet buitengebied blijven. De boer moet zijn bedrijf goed kunnen runnen. Een aantrekkelijk 
groen landschap is belangrijk evenals een goed netwerk van fi ets- en wandelpaden. Nieuwe woningbouw-
projecten zullen daarom zoveel mogelijk binnen de lijnen van de bebouwing, op open terreinen van de kernen, 
worden gerealiseerd.

ONZE SPEERPUNTEN
>  Nieuwbouw is sociale woningbouw. De komende zes jaar worden vooral betaalbare sociale huurwoningen 

gebouwd. De woningbouw wordt verspreid over alle kernen van onze gemeente.

>  Woningbouw vindt plaats binnen de grenzen van de bestaande dorpen. Het buitengebied wordt zoveel 
mogelijk met rust gelaten.
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6  ONZE SCHOLEN 

ACTUELE SITUATIE
De komende jaren loopt het aantal leerlingen zo’n 30% terug. Bezuinigingen vanuit de landelijke overheid, 
waardoor kleine scholen extra hard getroffen worden, zorgen ervoor dat de meeste onderwijsinstellingen de 
laatste tijd vooral aan het ‘overleven’ zijn. Er is geen geld voor nieuwe ontwikkelingen.

De vergrijzing onder leraren loopt hoog op. De afgelopen zeven jaar zijn er nauwelijks nieuwe (lees jonge) leraren 
aangenomen op de scholen. Gevolg is dat net opgeleide leraren een baan in een andere beroepsgroep gaan 
zoeken. Ander effect is dat de loonkosten binnen het Achterhoekse onderwijs hoog zijn. Oudere leraren zijn nu 
eenmaal duurder dan jongere.

Door de invoering van Passend Onderwijs krijgen scholen te maken met nieuwe regels voor leerlingvervoer, een 
andere bekostiging en het bieden van meer zorg voor kinderen. Het vervoer naar het speciaal onderwijs wordt 
in onze gemeente over het algemeen als slecht ervaren. Dit vervoer wordt als ideale bezuinigingspost gezien. 
Met de kaasschaafmethode wordt er iedere bezuinigingsronde iets afgehaald. Gevolg: onrust onder ouders, 
leerlingen en scholen. 

De gemeente Oude IJsselstreek is druk bezig nieuwe ‘brede scholen’ te bouwen. In Terborg en Varsseveld 
maken meerdere scholen, kinderopvang, instellingen en verenigingen al gebruik van één gebouw. Voor Ulft en 
Gendringen staat nieuwbouw van brede scholen in de planning.

Voor het voortgezet onderwijs kan men in onze gemeente op het Almende college terecht. Op deze 
scholengemeenschap in Ulft en Silvolde wordt vmbo, mavo, havo en vwo onderwijs gegeven. Ook op het 
Almende college slaat de krimp toe. Minder leerlingen en minder budget tasten de kwaliteit van het onderwijs 
aan en staan nieuwe ontwikkelingen in de weg.

WAT VINDT DE SP ER VAN?
Een goede, veilige school die kinderen goed voorbereidt op de toekomst is een basisbehoefte! Veel beleid op 
het gebied van onderwijs komt uit ‘Den Haag’. Wij werken intensief samen met de SP Tweede Kamerfractie om 
het onderwijs zo goed mogelijk te houden. Verdere bezuinigingen zijn niet mogelijk. De krimpgebieden dienen 
extra te worden ondersteund om de gevolgen van de krimp op te vangen. Hiervoor moet een krimpfonds 
worden opgericht. 

De SP wil dat het vervoer naar speciaal onderwijs goed wordt georganiseerd. Kinderen die door een beperking 
al op achterstand staan, verdienen het om op veilige wijze naar school te kunnen. Het vervoer moet worden 
uitgevoerd door lokale vervoersbedrijven, met mensen die bekend zijn met onze gemeente.

Brede scholen en scholenfusies kunnen een prima ontwikkeling zijn. Wij zijn niet voor schaalvergroting als 
bezuinigingsoplossing, maar als een school te klein wordt om goed te kunnen functioneren moet een fusie 
mogelijk zijn. Bij nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de krimp. Schoolgebouwen, of delen 
hiervan, dienen ook een andere functie te kunnen krijgen als lokalen leeg komen te staan. De gemeente blijft 
eigenaar en verantwoordelijk.

In de kleine kernen die op grote afstand (meer dan vijf kilometer) van andere dorpen liggen blijft een school. Dit 
kan eventueel een dependance zijn van een grotere school. De inwoners van een dorp worden gehoord bij de 
besluitvorming of een dorpsschool open blijft.

ONZE SPEERPUNTEN
>  Een basisschool binnen vijf kilometer is de norm. Onderwijs moet naar de kinderen toe en niet de 

kinderen naar het onderwijs.

>  Krimpfonds voor het onderwijs. Er moet een krimpfonds komen om de gevolgen van de bevolkingskrimp
in het onderwijs tegen te gaan.

>  Veilig en vertrouwd vervoer voor Speciaal Onderwijs. Vervoer voor Speciaal Onderwijs wordt goed en 
vertrouwd uitgevoerd door lokale vervoerders.
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7 WERK MAKEN EN WERK BEHOUDEN

ACTUELE SITUATIE
De Achterhoekse maakindustrie heeft het zwaar. Bouwbedrijven hebben weinig of geen werk en dat heeft ook 
gevolgen voor de toeleveringsbedrijven. Veel ZZP-ers in de bouw zitten al jaren met te weinig werk. Er zijn nog 
geen tekenen dat deze situatie snel zal veranderen.

De maakindustrie, waarin de Achterhoek vanouds erg sterk is, trekt weg naar goedkope lagelonenlanden.
De bedrijven die overblijven zijn specialistische bedrijven, die afhankelijk zijn van goed opgeleid personeel. Deze 
bedrijven, vooral in de metaalsector, kunnen weer moeilijk aan goed opgeleid personeel komen.

De middenstand heeft het moeilijk. De grote kernen van onze gemeente hebben nog een goed winkelaanbod, 
maar de winkels die niet tot een grote keten behoren redden het niet. Zo hebben enkele kernen inmiddels een 
‘Action’, maar zelfstandige middenstanders zoals de slager en de groentewinkel zijn vertrokken. Vaak is er geen 
opvolging. Centrumvernieuwingsplannen hebben de kernen van Terborg, Varsseveld en Ulft opgeknapt, maar 
ook voor een overschot aan winkelruimte gezorgd. Ulft staat in de landelijke top tien van winkelleegstand (18%).

Velen beginnen, al dan niet onder druk van langdurige werkloosheid, een eigen bedrijfje. Met wisselend succes. 
Om kleine zelfstandige te zijn, moet men naast goed vakmanschap ook over ondernemerschap beschikken. Als 
het bedrijfje niet voor voldoende omzet zorgt dreigt, (verborgen) armoede.

De gemeente heeft samen met de gemeenten Doetinchem en Montferland geïnvesteerd in bedrijventerrein A18, 
tussen Doetinchem en Wehl. Onze eigen industrieterreinen bieden meer dan voldoende ruimte. Daarnaast is het 
bewuste bedrijventerrein een verliesgevende investering. 

WAT VINDT DE SP ER VAN?
Het is zaak dat de gemeente zo veel mogelijk werkgelegenheid vasthoudt. We hebben een aantal mooie 
internationaal opererende bedrijven - zoals Kramp, Kaak, Queens en Ulamo - in onze gemeente. Goede 
vakscholing en leerwerkplaatsen moeten er voor zorgen dat deze bedrijven voldoende personeel in de regio 
kunnen vinden.

De bouw moet worden gestimuleerd. De SP fractie in de Provinciale Staten heeft hiervoor een stimuleringsplan, 
van 200 miljoen euro, gepresenteerd. We moeten vooral investeren in het verbeteren van bestaande woningen. 
Op het gebied van isolatie en duurzaamheid zijn grote sprongen te maken.

Kleine zelfstandigen en middenstanders verdienen alle hulp bij het opzetten en in stand houden van hun 
bedrijven. De gemeente kan kleine zelfstandigheid stimuleren door leegstaande ruimten goedkoop aan te bieden 
en vrijstelling van gemeentebelastingen te verlenen bij een bepaald inkomensniveau. 

De sociale werkplaatsen, Estinea in Gendringen/Ulft en Wedeo in Doetinchem, zijn grote werkgevers voor 
mensen met een arbeidsbeperking. Door de participatiewet staan de sociale werkplaatsen onder grote druk. Zij 
dreigen te verdwijnen. De gemeente Oude IJsselstreek mag niet akkoord gaan met het klakkeloos uitvoeren van 
deze wet en dient er, samen met de gemeenten Doetinchem en Montferland, alles aan te doen om Estinea en 
Wedeo open te houden.

ONZE SPEERPUNTEN
>  Gericht opleiden. Ondersteuning van vakopleidingen voor de maakindustrie via gemeentelijke leer-

werkbedrijven en innovatiecentrum ICER.

>  Extra steun voor kleine zelfstandigen. Ondersteuning via lagere gemeenteheffi ngen, goedkope 
bedrijfsruimte en bijzondere bijstand.

>  De sociale werkplaatsen Estinea en Wedeo blijven behouden. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
werkgelegenheid voor mensen met een beperking.
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8 VEILIG VAN A NAAR B

ACTUELE SITUATIE
Het openbaar vervoer in Oude IJsselstreek is volstrekt onvoldoende. Een inwoner van Varsseveld die naar het 
gemeentehuis in Gendringen wil, moet bijvoorbeeld eerst met de stoptrein naar Doetinchem om daarna met 
bus lijn 28 naar Gendringen te reizen. De reis van hemelsbreed ongeveer 10 kilometer duurt dan 53 minuten. 
Hetzelfde geldt ‘s avonds voor Terborg. Er lopen drie regionale buslijnen en één spoorlijn door onze gemeente. 
Alle openbaar vervoer loopt vanuit Doetinchem in oostelijke en zuidelijke richting. Daarnaast loopt er een aantal 
buurtbuslijnen door de kleine kernen.

In de spits zijn onze openbaar vervoer-voorzieningen overvol. Het gebeurt regelmatig dat de bus niet meer stopt 
op haltes omdat er geen passagiers meer bij kunnen. De spoorlijn Winterswijk Arnhem is door het ontbreken 
van een dubbelspoor erg storingsgevoelig. Een uitgevallen trein blokkeert de hele spoorlijn. Dit zorgt voor een, 
voor scholieren en forensen, onbetrouwbare verbinding met Doetinchem, Arnhem, Winterswijk en Zutphen.

De wegen door onze gemeente zijn, in Oost-West richting, van en naar Doetinchem en Dinxperlo in orde. 
De Slingerparallel, de provinciale weg tussen Terborg en Varsseveld en de A18 en de Twenteroute zijn goed 
begaanbare wegen. De Noord-Zuid verbinding tussen Varsseveld en Ulft/Gendringen is een gevaarlijke route. 
De binnenwegen via Sinderen of Silvolde zijn smal en worden door zowel fi etsers als automobilisten en agrarisch 
verkeer gebruikt. Met name Sinderen heeft veel last van doorgaand verkeer. Een nieuwe aansluiting op de A12/
E3 bij Emmerik gaat waarschijnlijk voor Netterden een verkeersprobleem opleveren.

Uit bezuinigingsoverwegingen heeft de gemeente Oude IJsselstreek besloten het onderhoud aan de gemeentelijke 
verbindingen op een laag pitje te zetten. Een zesje is goed genoeg volgens de wethouder. Deze houding heeft 
de gemeente al een waarschuwing van de provincie opgeleverd. 

WAT VINDT DE SP ER VAN?
Openbaar vervoer is één van de levensaders van onze gemeente. Jongeren, ouderen en forensen moeten 
via goed openbaar vervoer naar school, familie, vrienden of werk in de regio kunnen reizen. Een goede 
spoorverbinding met Doetinchem en Arnhem/Nijmegen kan van onze gemeente een interessante woonplek 
maken voor forensen die graag in een rustige omgeving wonen.

Omdat openbaar vervoer en de grote verbindingswegen een provinciale aangelegenheid zijn werkt de SP 
Oude IJsselstreek intensief samen met de SP fractie in de Gelderse Provinciale Staten. Zo heeft de SP in 2011 
ruim 5200 reizigershandtekeningen voor een dubbelspoor tussen Arnhem en Winterwijk aangeboden aan de 
Gelderse Commissaris van de Koning Cornielje. Met succes. Het totale dubbelspoor komt er voorlopig niet, 
maar de provincie breidt het aantal ‘inhaalsporen’ op het traject fors uit.

De gemeente moet uiteraard het wegennet goed onderhouden. Veiligheid staat voorop! Een goede Noord-Zuid 
verbinding vinden wij zeer belangrijk. Hiervoor is de provincie verantwoordelijk. De nieuwe afrit van de A3 mag 
geen grote verkeersdruk voor Netterden opleveren. Gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland moeten 
gezamenlijk zorgen voor een goede aansluiting met zo min mogelijk overlast.

De voetgangersgebieden dienen veilig te zijn. Er moet voldoende toezicht zijn om deze veligheid te waarborgen.

ONZE SPEERPUNTEN
>   Verbetering van het openbaar vervoer tussen de kernen. Men moet het grootste deel van de dag 

makkelijk tussen de verschillende kernen van onze gemeente kunnen reizen.

>   Dubbelspoor tussen Arnhem en Winterwijk. Deze spoorlijn moet voor de reiziger een betrouwbare 
verbinding zijn.

>   Een goed hoofdwegennet waardoor de binnen wegen veiliger worden. Met name de Noord-Zuid 
verbinding, tussen Varsseveld en Gendringen/A3 richting Duitsland, moet een provinciale weg worden.
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9 SPORT EN CULTUUR

ACTUELE SITUATIE
De gemeente Oude IJsselstreek heeft met de Dru Cultuurfabriek een groot blok aan het been gecreëerd. 
Dit bovenmaatse cultuurpaleis zou goed passen in een grote provinciestad, maar is totaal misplaatst in een 
plattelandsgemeente als Oude IJsselstreek. De enorme kosten die gepaard gaan met dit project drukken zwaar 
op de gemeentebegroting.

Een ander mislukt project is het Borchuus in Varsseveld. De uitbreiding van dit ‘cultuurhuus’ heeft veel te veel 
geld gekost. Een dreigend faillissement van de beherende stichting was het logische gevolg. De gemeenschap 
heeft bijna één miljoen euro betaald om het Borchuus op de been te houden. Dit gaat ten koste van de brede 
cultuur in onze gemeente.

We constateren dat de gemeente steeds meer taken afstoot. Dit zien we ook bij het afstoten van het onderhoud 
van de voetbalvelden. De gemeente wil het onderhoud van de voetbalvelden aan de verenigingen overdragen. 
Een som geld, waarmee de verenigingen vijf jaar de velden zelf kunnen onderhouden, wordt als goedmakertje 
meegegeven. Een bedrag dat volgens de verenigingen niet kostendekkend is. Zij zijn bang dat ze op termijn 
onverantwoorde fi nanciële risico’s lopen.

Toppunt van zwabberbeleid laat de gemeente zien als het gaat om de zwembaden van onze gemeente. Deze 
baden, ooit door de gemeenschap bij elkaar gebracht en aan de goede zorg van de gemeente overgedragen, 
vindt de wethouder te duur. In vier jaar tijd volgde een soap waarbij alle denkbare scenario’s voorbijkomen. 
In februari 2014, vlak voor de verkiezingen, zal deze wethouder pas de knoop over de toekomst van de 
zwembaden doorhakken.

WAT VINDT DE SP ER VAN?
We gaan de Dru Cultuurfabriek aan de inwoners van Oude IJsselstreek teruggeven. Eerst moet boven tafel komen 
wat er allemaal mis is gegaan bij dit project en wie daarvoor verantwoordelijk is. De subsidie van de gemeente 
wordt teruggebracht tot de € 750.000,- die bij de start van dit project is afgesproken. De organisatie zal worden 
afgeslankt aan de top en de cultuurfabriek moet zich bezig gaan houden met theater en concerten in de breedste 
zin van het woord. De popzaal heeft als enige poppodium in de regio een belangrijke functie.

De gemeente heeft een belangrijke rol bij het ondersteunen van kleine cultuurprojecten. Vrijwilligers moeten 
ruime mogelijkheden krijgen projecten te ontwikkelen. Ook voor de jongeren tot 25 jaar moet er iets te doen zijn. 
Brede cultuur wordt de inzet.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor goede sportfaciliteiten. Waar nodig wordt nieuw gebouwd, maar wel 
met beleid en zonder geld over de balk te smijten. Als sportclubs door de bevolkingskrimp te klein worden, gaan 
we zoeken naar fusiemogelijkheden met andere verenigingen. Als er dan een sportveld overbodig wordt, kan dit 
worden ingericht als speelveld voor kinderen zodat de breedtesport de ruimte krijgt.

De SP wil dat de zwembaden open blijven. Wij hebben in 2011 meer dan 4200 handtekeningen voor het 
behoud van de zwembaden aangeboden aan de wethouder. Burgerinitiatieven kunnen meewerken aan het 
open houden van de baden, maar de gemeente blijft eindverantwoordelijk. Als zwembad De Blenk in Ulft door 
achterstallig onderhoud niet meer open gehouden kan worden, komt er een nieuw zwembad in Ulft. Dit wordt 
een eenvoudig les- recreatie- en wedstrijdbad, zonder toeters en bellen.

ONZE SPEERPUNTEN
>   De Dru Cultuurfabriek gaat in afgeslankte vorm door. De gemeentesubsidie wordt teruggebracht 

tot maximaal € 750.000,- per jaar. We zetten in op breedtecultuur, voor iedereen, verdeeld over meerdere 
kernen.

>  De drie zwembaden blijven open. Eventueel wordt zwembad De Blenk vervangen door een eenvoudig 
nieuw zwembad.

>  Sportverenigingen zijn belangrijk voor de binding met de woonplaats. Ook de kleine kernen 
hebben recht op een sportvereniging. De gemeente houdt de breedtesport overeind en zorgt voor goede 
accommodaties en onderhoud.
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10 EEN DUURZAME GEMEENTE

ACTUELE SITUATIE
De gemeente Oude IJsselstreek heeft de afgelopen jaren toestemming gegeven tot de bouw van ‘megastallen’. 
Deze stallen, waar veel dieren op een kleine ruimte worden gehouden, vormen een bedreiging voor dieren, mens 
en milieu. Denk aan de Q-koorts die de afgelopen jaren in Noord-Brabant heeft gewoed. Het buitengebied van 
onze gemeente heeft een hoge kwaliteit. Agrarisch land wordt afgewisseld door bos, natuur en dorpjes.

Een aantal agrariërs gaat recht tegen de stroming in. We zien onder andere biologische wijnbouw en diverse 
biologische boerderijen. Ondanks de moeilijke economische tijden worden hier successen geboekt. De 
Achterhoekse wijnen worden hoog gewaardeerd en winnen prijs na prijs.

Duurzaamheid is vooral een particuliere aangelegenheid. Zonnepanelen of installaties voor warmte-opslag 
moeten zelf worden aangeschaft. Soms is er een rijkssubsidie beschikbaar. De gemeente heeft wel een belang 
in de zonnecentrale in Azewijn, waar zonnepanelen op een oude vuilstort energie opleveren. Daarnaast zijn er 
plannen voor het bouwen van een bio-gas installatie in Varsseveld en een extra windmolenpark bij Netterden. Dit 
leidt tot maatschappelijke onrust.

De gemeente Oude IJsselstreek ligt in een gebied waar waarschijnlijk schaliegas voorkomt. De winning van dit gas gaat 
gepaard met grote milieurisico’s. Proefboringen op andere locaties in Nederland moeten uitwijzen of het gas winbaar is.

WAT VINDT DE SP ER VAN?
Wij hebben iets dat men in het drukke westen niet heeft: rust en ruimte! Het Achterhoekse ‘coulissenlandschap’ 
heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen. Wij ondersteunen initiatieven voor een natuurlijke verbetering 
van onze leefomgeving. Het waterschap vervult hierin bijvoorbeeld een mooie rol (meer natuur rondom de 
waterlopen). Duurzaam toerisme, in combinatie met duurzame landbouw, kan werkgelegenheid opleveren. We 
stimuleren dat de Achterhoek ontwikkelgebied van nieuwe vormen van duurzame landbouw wordt. Hiervoor 
moeten de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland intensief samenwerken.

Megastallen passen niet in ons milieu. Ze zijn ronduit een bedreiging voor de directe omgeving. De gemeente 
geeft geen vergunningen af voor nieuwe megastallen. Schaalvergroting in de landbouw kunnen we niet 
tegengaan. Maar we bekijken wel hoe deze grotere bedrijven in ons landschap passen. Met vergunningenbeleid 
kan de gemeente hier veel invloed op uitoefenen.

We ondersteunen projecten op gebied van duurzame energieproductie. Van kleinschalig, door versneld een 
vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen af te geven, tot coöperatieve energiemaatschappijtjes waarbij 
meerdere inwoners een windmolen of een zonne-energiecentrale inrichten. Braakliggende bouwterreinen 
worden hiervoor beschikbaar gesteld. Bij het plaatsen van grotere industriële energie installaties krijgt de 
bevolking, eventueel via een referendum, altijd inspraak.

De gemeenteraad heeft oktober 2013 gemeente Oude IJsselstreek schaliegasvrij verklaard. De SP staat hier 
volledig achter. Helaas is de landelijke overheid een onbetrouwbare partner: de VVD - PvdA regering heeft 
inmiddels vergunningen afgegeven voor het doen van proefboringen naar schaliegas. Wij strijden de komende 
jaren voor het schaliegasvrij houden van onze gemeente en Nederland.

ONZE SPEERPUNTEN
>   Wij stimuleren duurzame landbouw en toerisme in onze gemeente. Grootschalige landbouw mag het 

karakter van het coulissenlandschap niet aantasten. Megastallen vormen een gevaar voor mens en milieu en 
worden niet meer toegelaten. Met andere Achterhoekse gemeenten wordt de Achterhoek als ontwikkelgebied 
van duurzame landbouw ingericht.

>  Oude IJsselstreek Schaliegas-vrij! Het winnen van schaliegas is te gevaarlijk om op ons milieu los te laten.

>  Coöperatieve energiemaatschappijtjes krijgen alle ruimte. Windmolens en zonne-energiecentrales 
kunnen op braakliggende bouwgrond worden geplaatst. Vergunning voor duurzame aanpassingen aan een 
woning, isolatie of het plaatsen van zonnepanelen, worden versneld verleend.



OP NAAR DE TOEKOMST!
De grootste economische crisis sinds de jaren ’30 van de vorige 
eeuw zorgt er voor dat onze gemeente het met minder geld moet 
doen de komende jaren. Daar bovenop komt het beleid van de 
afgelopen negen jaar waarbij de colleges deden alsof de bomen tot in 
de hemel groeiden en het inwoneraantal net zo hard mee zou groeien. 
Er is helaas veel geld over de balk gegooid. Door de crisis gelooft 
iedereen er in dat we moeten bezuinigen. Bezuinigen op alle goede 
dingen die generaties voor ons zorgvuldig hebben opgebouwd.

Wij denken dat wat goed is niet mag worden afgebroken. Voor elkaar 
opkomen, goed voor elkaar zorgen en prettig met elkaar omgaan 
vormen de ruggengraat van onze samenleving. We zullen het 
inderdaad met minder geld moeten doen, maar door verantwoorde 
keuzes en helder beleid te maken, hoeft de samenleving er niet op 
achteruit te gaan.

De SP Oude IJsselstreek ziet in de crisis 
een kans om alle onzin en loze beloften 
van de afgelopen jaren overboord te 
gooien en onze gemeente echt weer 
sociaal op te bouwen. Geen somberheid, 
maar heel hard aan de slag. Zodat we 
over vier jaar een sterkere en socialere 
gemeenschap in de gemeente
Oude IJsselstreek zijn!
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SP afdeling Oude IJsselstreek
P/A Stokhorsterweg 2A
7071 DD  Ulft

telefoon 06 30 78 32 13
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