Verkiezingsprogramma Duurzaam Oldebroek 2022-2026
Duurzaam Oldebroek zet zich in voor een samenleving waarin we samen met elkaar én samen met de natuur
werken. Om de gemeente duurzaam te ontwikkelen stellen we ons telkens drie vragen. Deze vragen helpen ons
bij het beoordelen van plannen en initiatieven. Verder hebben we enkele programmapunten opgesteld waarin
duidelijke oplossingen aangereikt worden.

1

Helpt het plan met duurzame productie en/of duurzaam gebruik van goederen en diensten?

2

Helpt het plan met het behouden en versterken van de natuur?

3

Helpt het plan met het bouwen van een gezonde en betrokken samenleving?

Hieronder hebben we een paar dingen over onszelf en onze doelen geschreven. Op de volgende pagina’s hebben
we ons programma weergegeven en opgedeeld in drie thema’s: Ruimtelijke Ontwikkeling, Samenleving en
Economie. Het verkiezingsprogramma is voor Duurzaam Oldebroek een leidraad voor het ontwikkelen van een
duurzame gemeente die goed is voor onszelf, de natuur en de portemonnee.
Een duurzame wereld is een veilige en
stabiele wereld. Zo behouden we een
gezond leefmilieu. Met een duurzaam
beleid houden we rekening met onze
economie en onze maatschappij

De natuur is de basis van het leven. Wij
hebben veel voordelen van een gezonde
natuur, zoals bestuiving en waterzuivering.
In een duurzame gemeente krijgt de
natuur de kans om zich te ontwikkelen.

Duurzaam Oldebroek heeft
gekozen voor de das als
partijlogo. Dit is gebaseerd
op drie eigenschappen van
het dier:
•

•

•

De das leeft in een kleinschalig gevarieerd
gebied met een afwisseling van bossen, akkers
en weilanden. Belangrijk hierbij is de natuur die
alle gebieden verbindt. Als partij streven wij ook
naar een gevarieerde woonomgeving waarbij
natuur een prominente rol speelt.
De grootste vijand van de das is ons
autogebruik. Door de aanleg van wegen hebben
we hun leefgebied versnippert. Duurzaam
Oldebroek is van menig dat ons vele
autogebruik ook een negatieve impact heeft op
onze leefomgeving. Onze huidige buurt is
ingericht voor de auto en niet voor onszelf. We
vinden dat er meer ruimte moet komen voor
ontmoeting, rust en natuurschoon.
Het zoogdier staat symbool voor structuur,
doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid.
Waarden die goed bij onze partij passen. We
zetten ons in voor een waardevolle gemeente
en een sterke regionale economie.

Een duurzaam leven bespaart geld. Zo
bespaar je op energiekosten als je huis
beter geïsoleerd is. Ook indirect besparen
we geld. Als we minder regenwater via het
riool afvoeren kan de rioolheffing omlaag.

Duurzaam Oldebroek is opgericht om de problemen op een
lokaal niveau op te lossen. We zijn onafhankelijk van de
landelijke politiek waardoor we snel aan het werk kunnen.
Het is nodig om nu te verduurzamen zodat we met hoop
naar de toekomst kunnen kijken. Duurzaam Oldebroek
biedt frisse oplossingen voor grote problemen zoals de
woningcrisis, de stikstofproblematiek, de energietransitie,
de toenemende eenzaamheid en de natuurcrisis.

Op de foto vanaf links: Jerre Tiemens, Jarne Overkempe,
Ard Overkempe, Michiel Werner en Dick Post (foto @alidabosma)

Voor de verkiezingen van 2022 hebben we een lijst van 5
kandidaten samengesteld. Het resultaat is een mix van
ambitieuze jongeren en ervaren volwassenen. Bekijk ons
team op www.duurzaamoldebroek.nl

Ruimtelijke Ontwikkeling
Wonen
•
•
•
•

•
•
•
•

Circa 50 tot 100 woningen per jaar bijbouwen.
Om de huidige kernen leefbaar te houden moeten we
voornamelijk in het buitengebied bouwen.
Grotere buurten (inclusief sociale woningbouw) bouwen
zodat hoge prijzen en extreme opbieding wordt vermeden.
In het buitengebied bouwen voor jongeren, jonge
gezinnen en vitale ouderen. In de kernen bouwen voor
hulpbehoevende inwoners.
Vrijgekomen grond in de woonkern moet groener ingericht
worden dan dat het voorheen was.
Nieuwe buurten zeer groen inrichten (50% natuur en 50%
woningen/infra).
Bouwen met duurzame, herbruikbare bouwmaterialen.
Mogelijkheden bieden voor tijdelijke woningen zoals
bungalows en Tiny Houses.

Bedrijvigheid
•

•

•

Mobiliteit
•

•

•

•

•

Grote winkels (zoals
supermarkten) aan de randen van
de woonkernen. In het centrum
van het dorp moet meer ruimte
komen voor kleinhandel, lokale
bedrijven, ambachten en horeca.
Winkelcentra moet naast praktisch
ook gezellig zijn.
Vrachtwagens moeten uit de
woonstraten gemeden worden.
Duurzaam Oldebroek ziet
mogelijkheden in alternatieven,
zoals kleine elektrische
vrachtwagens, goederentrams
en/of pakhuizen.
Samen met agrariërs het
landbouwsysteem onder de loep
nemen en kijken naar duurzame
mogelijkheden. Versoepelingen
bieden op het gebied van
huisvesting, natuur en energie.

Inzetten op veiligheid van fietspaden. Waar
nodig nieuwe fietsstroken of
oversteekplaatsen aanleggen.
Veiligheid rond en op winkelcentra en
scholen verhogen. Inzetten op een betere
fiets- en wandelverbinding en het aanwijzen
van autoluwe straten.
Wandelnetwerk uitbreiden en omvormen.
Bestrate stoepen omvormen naar halfverharding of vlonderpaden. Bij de
omvorming de gebruiksvriendelijkheid voor
alle gebruikers waarborgen.
Meer collectieve parkeerblokken in de wijk
creëren waardoor meer ruimte ontstaat in
de woonstraat. De parkeerblokken moeten
groen ingericht worden. Op deze nieuwe
parkeerblokken kunnen laadpalen gezet
worden om elektrisch rijden te bevorderen.
Het openbaar vervoer bevorderen door te
investeren in de buurtbus en mogelijkheden
zoeken voor extra bushalten.

Natuur
•

•

•
Verharding eruit,
groen erin. Als we onze
auto’s op een andere
manier parkeren
kunnen we de straten
veel mooier, veiliger en
groener maken.

•

Huidige woonkernen sterk
vergroenen door aanplant van
bomen. Investeren in de groeiplaats
van bomen.
Overheidsgebouwen en scholen
voorzien van groene daken/gevels en
schoolpleinen sterk vergroenen.
In de woonkernen moeten meer
kleine stukjes natuur. Denk aan mini
bosjes, heideveldjes en natuurlijke
wadi’s.
Agrariërs bevorderen om over te gaan
op natuurinclusieve landbouw.
Gemakkelijker maken om bomen te
planten in het buitengebied.

Energie
•

Waterstof biedt
kansen om zware
machines op groene
stroom te laten
rijden.

•
•
•

Inzetten op het verminderen van ons energieverbruik. Concreet betekent dit een
versnelde verduurzaming van de woningen en bedrijven, bevorderen van fietsen en
investeren in openbaar vervoer.
Zoeken naar mogelijkheden om grootschalig energie op te wekken. Opgewekte energie
moet direct naar onze huishoudens en bedrijven gaan.
Inzetten op meerdere vormen van opwekking zoals biogas, biomassa, waterstof, etc.
Particulier gebruik van zonnepanelen mag niet ten koste gaan van bomen in de straat. Als
we de opwekking van energie collectief regelen kunnen we de straten voorzien van meer
groen.

Samenleving
Zorg
•

Sport
•

Investeren in positieve gezondheid. Hierbij is het idee dat als
we gezond leven, we minder gezondheidsklachten ervaren.
Dit betekent dat we een aangename leefomgeving willen,
voldoende sport en beweegruimte en een laagdrempelig
zorgsysteem.
Op scholen (voornamelijk middelbaar onderwijs) moet meer
aandacht komen voor de persoonlijke ontwikkeling.
Bijvoorbeeld door jongeren actief te betrekken bij de
samenleving. Hierdoor creëer je meer betrokkenheid en is
de kans op jeugdige criminaliteit en depressies kleiner.
Actief onderzoek doen naar de gezondheid en leefstijl van
inwoners. Aan de hand van gesprekken met huisartsen,
verenigingen en scholen kan de gemeente op tijd ingrijpen.

•

•

•

•

•

Stapstenen in de wadi
maken een kortere weg,
maar je moet hiervoor wel
in beweging komen! Kleine
aanpassingen zorgen voor
meer beweging en een
gezondere leefstijl.

•

In gesprek blijven met sportverenigingen om
waar nodig als gemeente te kunnen helpen.
Sportverenigingen en scholen met elkaar
verbinden. Het moet de norm worden dat elk
kind sport. De gemeente moet helpen
verenigingen en scholen samen te laten werken
zodat kinderen op een laagdrempelige manier
kennis maken met verschillende sporten.
Schooltoernooien, zoals schoolkorfbal en
schoolvoetbal, moeten teruggebracht worden en
worden opgezet als een groot evenement.
Meer aandacht voor sport in de lokale media.
Lokale sporters kunnen een podium krijgen.
Sportderby’s (bijv. wedstrijden tussen WHC,
OWIOS, NVB of VSCO) zijn mogelijkheden om
grote evenementen te organiseren.
In de leefomgeving moet voldoende ruimte zijn
voor kinderen om te spelen en sporten.
Sportverenigingen moeten in samenwerking met
de gemeente een gedeelte van hun velden open
zetten voor jongeren.

Veiligheid
•

Participatie

Met inwoners die onveilige situaties ervaren in gesprek
gaan. Onveilige gebieden in kaart brengen en gerichte
oplossingen aanbieden.
Digitalisering biedt veel kansen maar maakt ons ook
kwetsbaar. We moeten voorzichtig zijn met verdere
digitalisering. Investeren in digitale veiligheid is belangrijk.
Oorlogsvluchtelingen moeten we op een goede manier
opvangen. De gemeente moet hier actief aan meewerken
door bedrijven, verenigingen en inwoners te verbinden en
te faciliteren.
Kwetsbare groepen betrekken bij plannen. Denk aan het
vragen van rolstoelgebruikers of slechtzienden om mee te
denken over de inrichting van het winkelcentrum.

•

•

•

•

•

•

•

Burgerinitiatieven serieus nemen en bij goedkeuring
actief meewerken. Niet alleen financieel maar ook
met kennis of mankracht.
Inwoners in een vroeg stadium meenemen in de
onderzoeks- en ontwerpfase van gemeentelijke
plannen.
Inwoners actief laten participeren. Niet wachten op
burgerinitiatieven maar inwoners uitdagen mee te
denken over beslissingen (het gesprek aangaan).
Meer zichtbaarheid van de politiek. Denk aan
elektronische borden op winkelcentra die, naast
reclame, ook politieke berichten vertonen.

Cultuur
•

•
•

Meer aandacht voor kunst en architectuur in de huidige woonkernen en in
de nieuwe buurten. Lokale kunstenaars moeten hun werk kunnen vertonen
op sociale ontmoetingsplaatsen zoals winkelcentra, scholen en buurthuizen.
Door gebieden mooier te maken vermindert de criminaliteit en vernieling.
Meer aandacht voor lokale historie en belangrijke inwoners. In de openbare
ruimte moet dit terugkomen in kunstvorm, zoals beelden en schilderijen.
Sociale ontmoetingsplaatsen, zoals de Huiskamer in Wezep, moet de ruimte
krijgen om te bloeien. Het is van belang om dergelijke ontmoetingsplaatsen
in het dorpscentrum te behouden.

@elmertuinstra

Muurschilderingen
kunnen de openbare
ruimte kleuren en
tegelijkertijd een
verhaal vertellen

Economie

Ondernemen
•

•

•

•

•

Op het gebied van duurzaamheid en circulariteit
moeten (beleids-)blokkades worden weggenomen
zodat bedrijven zich sneller kunnen ontwikkelen.
De gemeente moet met bedrijven, zowel klein als
groot, met enige regelmaat om de tafel om te kijken
of zij maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO). Door samen met de ondernemer korte
termijn doelen op te stellen kan de gemeente actief
meehelpen om deze te behalen.
Lokale ondernemingen en startups die
maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen
voorrang.
Bedrijven met een negatieve impact op het milieu of
de samenleving moeten door de gemeente
geholpen worden om sneller om te schakelen naar
een duurzame bedrijfsvoering.
De gemeente moet investeren in de lokale en
regionale economie. Dit kan door bedrijven aan
elkaar te linken, een passend beleid of investeringen
in transport en innovatie.

Samenwerken
•

•

•

Duidelijk krijgen op welke terreinen er winst te
pakken valt op het gebied van duurzaamheid,
circulariteit en natuur. Dit samen met bedrijven
en inwoners bespreken en zoeken naar
mogelijkheden.
Actief andere gemeente opzoeken en kijken of
we problemen samen kunnen oplossen. Denk
aan het uitwisselen van grondstoffen of
aansluiten van productieprocessen.
Samen met omliggende gemeenten zoeken naar
een effectief, veilig en schoon mobiliteitssysteem
waardoor de regionale economie versterkt
wordt. Concreet kan gedacht worden aan een
regionale goederentrein waardoor verantwoord
producten over de Kop van de Veluwe vervoert
kunnen worden.

Er liggen veel kansen op
het gebied van lokale
productie. Zo kunnen de
veenweides gebruikt
worden voor natte teelt.
Hierbij produceren we
groene, duurzame
bouwmaterialen en
houden we het
veengebied intact.

Circulariteit
•

•
•

•

De gemeente moet samen met bedrijven
afvalstromen in beeld brengen. Zo wordt
duidelijk wat we importeren en exporteren.
Door daarna losse uiteinden aan elkaar te
knopen kunnen we afval als grondstof gebruiken.
Het scheiden van afval moet financieel
aantrekkelijk zijn en blijven.
Investeren in circulaire landbouw. Huishoudelijk
en gemeentelijk groenafval gebruiken als
grondstof voor de landbouw of voor lokale
energieproductie.
Mogelijkheden zoeken om lokale producten
beter op de regionale markt aan te bieden.

Financiën
•

•

De natuur levert ons veel
diensten waar we gratis
gebruik van maken. Als de
natuur verdwijnt moeten we
veel meer gaan betalen om
de samenleving draaiende
te houden.

•

•

Inwoners moeten op een laagdrempelige manier
kunnen investeren in lokale initiatieven. Zo kunnen
zij bijdragen aan een duurzame gemeente. De
gemeente moet hier reclame voor maken
Gemeentelijke zorgverzekering uitbreiden en
aantrekkelijk maken. Zo wordt het geld wat
mensen daarvoor betalen direct gebruikt om de
leefomgeving van de inwoners te verbeteren i.p.v.
dat het geld ver weg wordt geïnvesteerd.
Een ‘’tegeltax’’ in combinatie met het verlagen van
de rioolheffing is een reële optie voor Duurzaam
Oldebroek. Zo is het financieel aantrekkelijk om
minder bestrating in de tuin te hebben.
Bij de OZB-bepaling moet korting gegeven worden
op duurzaamheid. Zo hoeven inwoners met een
energiezuinige woning, een groene tuin of met
zonnepanelen minder belasting te betalen.

