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In 2005 hebben de leden van PvdA hun zogenaamde beginselenmanifest vastgesteld. Hierin 
staat te lezen hoe zij de idealen van de sociaal-democratie zien en hoe zij deze idealen in onze 
samenleving willen realiseren. Begrippen die daarin centraal staan zijn: vrijheid, democratie, 
rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit.  
 
De sociaal-democraten hebben deze begrippen hoog in het vaandel staan en vechten hiervoor. 
Ze verzetten zich tegen schending van mensenrechten, tegen onredelijke ongelijkheid van 
inkomen en macht, tegen armoede, tegen discriminatie en tegen de uitputting en vervuiling van 
natuur en milieu. 
 
De PvdA wil mensen kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. Ze verdienen die kansen 
om iets te maken van hun toekomst. Mensen moeten de zekerheid hebben dat ze niet aan de 
kant komen te staan wanneer ze te maken krijgen met een tegenslag. Een fatsoenlijk bestaan is 
het minste waar mensen van op aan moeten kunnen. Een belangrijk uitgangspunt van de PvdA is 
dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen in de samenleving. Essentiële voorzieningen 
moeten voor iedereen toegankelijk zijn, daar mogen succes, tegenslag of inkomen geen rol in 
spelen. 
 
Met deze uitgangspunten in ons achterhoofd is het voorliggende verkiezingsprogramma 2014-
2018 van de PvdA Heerde geschreven. 
 
 
 
Heerde, november 2013 
 
Namens de Commissie Verkiezingsprogramma PvdA Heerde, 
 
Siebren Buist en Hubert Bögemann 
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1. PvdA lokaal 
De PvdA Heerde is een partij voor iedereen. De partij komt op voor mensen die door 
omstandigheden minder kansen hebben in onze maatschappij. Solidair is onze lokale 
samenleving, zelfredzaam zijn onze inwoners, indien nodig met ondersteuning van de gemeente. 
 
Met veel inwoners van de gemeente Heerde gaat het goed. Maar we sluiten onze ogen niet voor 
problemen die zich ook in onze gemeente voordoen zoals eenzaamheid, uitsluiting en 
anonimiteit. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. 
 
Ons ideaal is een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin 
iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij 
sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet 
neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor 
de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving 
waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven. 
 
De PvdA Heerde wil een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een samenleving 
waaraan iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Met zo nodig een steuntje in de 
rug. In eerste instantie vanuit eigen omgeving, maar als dit onmogelijk is zorgt de lokale 
overheid voor een goed vangnet. De ideale ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk 
herwinnen van eigen kracht en is daarom dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht 
en minder bureaucratie. Ons doel is dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. In eerste 
instantie via een betaalde baan, en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk. 
 
Een veilige samenleving is voor ons eveneens van groot belang, zowel preventief als repressief. 
Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving.  
En dat leidt onvermijdelijk tot het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
afgelopen jaren is de aandacht voor geweld in de privésfeer toegenomen. Huiselijk geweld komt 
op grote schaal voor en betreft een omvangrijk maatschappelijk probleem. Huiselijk geweld is 
onaanvaardbaar. Kinderen en volwassenen hebben recht op een veilig thuis. 
 
De zorgzame samenleving is van het allergrootste belang. Zorg is niet alleen een 
verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets 
voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal 
van solidariteit. Wij vinden dat onze gemeente dat nadrukkelijk moet stimuleren. 
 
De samenleving die ons voor ogen staat is ook een inclusieve samenleving. Een samenleving 
waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en voorzieningen voor iedereen 
toegankelijk zijn. 
 
En natuurlijk willen wij het beste onderwijs voor alle kinderen. Wij vinden dat de gemeente 
mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, voor gelijke kansen van kinderen 
en voor een goede huisvesting van de scholen. 
 
Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan een betere sociale cohesie. Door te 
investeren in sport, beweging, muziek, kunst en dans investeren we in de gezondheid van 
mensen, in het bevorderen van participatie en sociale samenhang voor zowel jongeren als 
ouderen. Daarom is het belangrijk dat sport en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. Wij 
vinden dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking daarbij geen belemmering 
mag vormen. Wij zijn trots op het rijke culturele leven in onze gemeente. Cultuur draagt bij aan 
het imago van de gemeente en de lokale identiteit. Of het nu gaat om Vrieze’s erfgoed in 
Wapenveld, de jaarlijkse uitmarkt of voorstellingen georganiseerd door het Cultureel Centrum 
Heerde. 
We onderschrijven de filosofie van het Cittaslow keurmerk dat we sinds 2012 toegekend hebben 
gekregen. (Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van 
leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie 
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en behoud van identiteit tot de top behoren. Het gaat hierbij om gemeenten met minder dan 
50.000 inwoners. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving is het 
allerbelangrijkst voor Cittaslow. Dit betekent dat een gezond milieu, het versterken van de 
landschappelijke kwaliteiten en een goede infrastructuur hoog op de agenda van de gemeente 
staan. Deze koestert het cultuurhistorisch erfgoed, de plaatselijke tradities en het aanbieden en 
promoten van streekproducten.) 
 
In dit verkiezingsprogramma verwoorden we welke keuzes worden gemaakt, gebaseerd op onze 
waarden en onze sociaal-democratische visie, en wat dit inhoudt voor de komende 
raadsperiode, rekening houdend met de huidige economische situatie. 
 
We zien dat gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen. De drie grote 
decentralisaties, waardoor de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg, één regeling 
voor de onderkant van de arbeidsmarkt (Participatiewet) en de overheveling van delen van de 
AWBZ, krijgen in de komende raadsperiode hun beslag. Wij zijn voorstander van het overdragen 
van taken in het sociale domein naar de gemeente. Wij vinden dat gemeenten als eerste overheid 
het beste weten waar inwoners behoefte aan hebben. Wij zijn geen voorstanders van het 
overdragen van taken en verantwoordelijkheden, met korting op korting, waardoor juist de 
groepen aan de onderkant van de samenleving het meest de dupe zijn. 
 
Er is visie nodig om de keuzes waar de gemeente voor staat te kunnen maken. Hoe willen wij dat 
de gemeente eruit gaat zien? In die keuzes laten we ons leiden door begrippen als solidariteit en 
rechtvaardigheid, een samenleving waarin voor ieder plaats is en waaraan iedereen bijdraagt en 
waar niemand buiten de boot valt. Met een overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar 
inwoners, een overheid die dienstbaar is aan haar inwoners en een vangnet biedt aan die 
inwoners die dat even nodig hebben. Onze samenleving is een samenleving waarin we ons niet 
neerleggen bij onrecht en armoede. Het is onze opdracht om als overheid samen met bewoners 
solidariteit te organiseren. 
 
In de huidige economische situatie is prioriteiten stellen dé uitdaging voor onze lokale politici. 
Door de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de 
lokale overheid steeds kleiner. Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan 
noodzakelijke bezuinigingen.  
Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een lokale overheid 
nodig die slagvaardig is, die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. Een overheid die 
een luisterend oor heeft voor haar inwoners. Dit kan betekenen dat er meer samenwerking 
nodig is. Op een groot aantal terreinen zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, economische zaken 
en de woningmarkt, mogen gemeentegrenzen geen belemmering vormen maar is een regionale 
aanpak gewenst. Maar we zijn geen voorstander van een wildgroei van nieuwe 
gemeenschappelijke regelingen die niet democratisch zijn gelegitimeerd. 
 
Heerde is een jaar of 10 geleden een samenwerkingsverband met de gemeenten Oldebroek en 
Hattem aangegaan. Deze samenwerking is in de afgelopen jaren geïntensiveerd op allerlei 
beleidsterreinen. Voorbeelden hiervan zijn: samenwerking in de uitkeringsadministratie, het 
voorbereiden van de drie decentralisaties, projecten als het Apeldoorns Kanaal en de 
Hattemmer Poort, de ontwikkeling van het bedrijventerrein, werkzaamheden op het gebied van 
digitalisering, verkeer en vervoer, werving & selectie en de commissie bezwaarschriften. 
 
Wellicht leidt deze samenwerking er toe dat deze gemeenten gaan fuseren, maar voor ons is dat 
vooralsnog niet aan de orde. Het opgeven van de gemeentelijke zelfstandigheid wordt pas een 
bespreekpunt als er sprake is van een duidelijke meerwaarde of noodzaak. Daarbij dienen niet 
alleen efficiency- en doelmatigheidsoverwegingen te worden betrokken maar zullen logische 
verbanden en culturele overwegingen zeker ook een rol moeten spelen. Het is belangrijk dat bij 
een eventuele fusie de identiteit van de kernen Veessen, Vorchten, Wapenveld en Heerde 
bewaard blijft. Wij hebben een voorkeur voor Hattem en Epe. Als dit niet haalbaar is komen 
andere opties in beeld. In ieder geval dient binnen onze gemeentegrenzen een volwaardig 
gemeentelijk loket (klantcontactcentrum) te zijn. 
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Dit betekent voor de PvdA Heerde gedurende de komende raadsperiode: 

• Een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet 
andersom. 

• Dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van betrokken bewoners. Veel mensen zetten 
zich graag in voor de lokale samenleving. Waar mogelijk wordt iedereen in een zo vroeg 
mogelijk stadium betrokken bij belangrijke keuzes. Dat komt het beleid ten goede: de kans op 
succes is groter als men weet dat men invloed heeft op het beleid. Om het politieke proces 
toegankelijker te maken moet er zo snel mogelijk begonnen worden met het uitzenden van 
raads- en commissievergaderingen via de gemeentelijke website. 

• De lokale overheid heeft een verbindende en faciliterende rol. De gemeente Heerde brengt 
bewoners, bedrijven en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst van de 
gemeente. We combineren daadkracht met draagvlak. 

• De komende raadsperiode meer overleg met de verschillende belangengroeperingen. In het 
bijzonder met de ouderenbonden, gelet op de toenemende vergrijzing. 

Enkele punten waar de PvdA zich gedurende de afgelopen periode voor heeft ingezet: 

• Toegankelijkheid van het bos voor burger en recreant 

• Kunstgrasvelden bij de voetbalclubs 

• Openhouden Berghuizer Zwembad 

• Realisatie Brede School West 

• Aanbesteding gunstiger voor lokale ondernemers 

• Motie voor landelijk kinderpardon 

• Realisatie Turnhal en upgrading Faberhal 

• Op orde houden van de financiën 

• Veel inzet m.b.t. de Hoogwatergeul 

• Realisatie Sutuwall 

• Verkrijgen van het CittaSlow keurmerk 

• Start Realisatie MFA-Oost 

• Impulsen voor Wapenveld 



Van elkaar, met elkaar, voor elkaar 

2.Werk, inkomen en economie 6 

2. Werk, inkomen en economie 
Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en 
participatie. Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk; juist in deze tijd. Onze 
droom is voor iedereen een baan. We spannen ons, samen met ondernemers, extra in om 
jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen. Maar ook extra aandacht aan 45-plussers 
die werkloos zijn geworden. Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je 
daar hulp bij nodig. Dit kan zijn omdat je een arbeidsbeperking hebt, of in een sector zit die 
zwaar te lijden heeft onder de economische crisis. Onze ondersteuning is gericht op het vinden 
van (ander) werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Als dat niet kan 
zoeken we naar andere activiteiten. Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de 
bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld door stages, 
vrijwilligerswerk of door scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen 
naar (betaald) werk. Inkomen is belangrijk voor welzijn en is gerelateerd aan gezondheid, 
culturele activiteiten en sport. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door stageplekken en werkervaringsplaatsen aan 
te bieden binnen de eigen organisatie en arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig 
werklozen en arbeidsgehandicapten. 

• Bijstandsgerechtigden worden actief geholpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijk-
heden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat 
nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren. 

• Wij vragen van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie te leveren 
(wederkerigheidsprincipe). Het is de bedoeling dat zij hiervoor zelf een plan maken. Indien dit 
niet lukt, vinden we dat de gemeente daarbij kan helpen. 

• Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk werk in reguliere 
banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een reguliere baan 
bieden we een beschermde arbeidsplaats binnen het regionale leerwerkbedrijf. 

• Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan 
fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda. 

• De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast dat het voor lokale ondernemers 
mogelijk is om in te schrijven op aanbestedingen. 

• Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure voorwaarden 
opgenomen waardoor het project conform het leer/werk-traject ‘leerling bouwplaatsen’ 
wordt ingericht en uitgevoerd. 

• De gemeente Heerde hecht aan goede sociale voorzieningen. In de gemeente Heerde mag 
niemand tot armoede veroordeeld zijn. 

De gemeente Heerde kent sinds 2008 het project GildenHus. Dit project stelt zich ten doel om de 
inspanningsverplichting van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering te vertalen naar 
motivatie en het maken van een begin van een nieuw arbeidsleven. Daarbij worden de 
benodigde voorzieningen en activiteiten, gericht op het bieden van een zo reëel mogelijk 
perspectief op deelname aan de reguliere arbeidsmarkt, gebundeld. Dit project is in de afgelopen 
jaren verder ontwikkeld. De PvdA Heerde ziet veel kansen om dit project te ontwikkelen zodat 
de gemeente haar verantwoordelijkheid om mensen aan het werk te krijgen kan oppakken. Deze 
verantwoordelijkheid neemt met de komst van de Participatiewet toe. 
 
Recentelijk heeft de gemeente Heerde een prachtig instrument ingezet om werkzoekenden met 
een gemeentelijk uitkering werkervaring op te laten doen. 
Hoveniersbedrijf Van Triest uit Epe heeft de zgn. stagecarrousel ontwikkeld. In een periode van 
28 weken doen kandidaten met behoud van uitkering bij 7 verschillende groenbedrijven 
(hoveniers, kwekerijen, stratenmakers, loonwerk, tuincentra en aanverwante bedrijven) 
ervaring op. Met als ultiem doel de uitstroom naar regulier werk. De PvdA Heerde wil dit soort 
pilots in de toekomst stimuleren. De eerste gedachte daarbij is een vergelijkbare Stagecarrousel 
maar dan gericht op de zorg. Verder kunnen we ons een pilot voorstellen waarbij in onze bossen 
boswerkzaamheden worden verricht. 
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3. Zorgen voor meedoen 
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De PvdA Heerde zet zich ervoor in dat, 
ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een 
ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. 
De gemeente heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te 
organiseren, bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en om de eigen kracht van mensen en hun 
netwerken te versterken. Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of 
gehandicapt raakt. Zorgmedewerkers moeten weer ‘aanspreekbaar’ en zichtbaar zijn in de wijk. 
Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of 
het schoonmaken van een huis ben je niet klaar. 
Als plannen niet lukken omdat men een beperking ondervindt, zoeken wij samen met de 
betrokkene naar een oplossing. Soms is die oplossing dichtbij. Soms moeten we samen verder 
kijken. Omdat een ieder anders is hebben we geen kant en klare oplossing. Kortom: maatwerk. 
 
Van alle verleende zorg, wordt ongeveer 80 procent geleverd door vrijwilligers. Ouders die voor 
hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die elkaar verzorgen of  kinderen die hun ouders 
ondersteunen, buren die een handje helpen. We noemen dat mantelzorg. Het helpen en 
verzorgen van iemand van wie je houdt geeft voldoening, maar kan tegelijkertijd heel zwaar zijn. 
Wij zien in onze gemeente dat er al heel veel mantelzorg verleend wordt. Dat is mooi. Maar soms 
gaat het om jonge kinderen die een groot gedeelte van de verantwoordelijkheden voor het 
huishouden dragen of hoogbejaarden die hun partner verzorgen. We zijn daar bezorgd om. Om 
mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven willen wij de komende jaren extra inzetten op 
ondersteuning. 
 
Als je van een laag inkomen moet rondkomen is dat niet gemakkelijk. Sporten, een cadeautje 
kopen voor de verjaardag van je buurvrouw, de dagelijkse voeding inslaan is soms nauwelijks 
mogelijk. Soms ligt de oorzaak ook in een soort berusting en vervreemding: “wij horen er toch 
niet bij”. Armoede als levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze onacceptabel. 
Dit vraagt om een frontale aanval op armoede en uitsluiting. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• Zorg en welzijn dichtbij mensen. Dat betekent dat we kiezen voor een gebiedsgerichte 
benadering. 

• De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te 
verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel 
professionals. Preventie wordt beloond. 

• Er komt een toegankelijkheidsprogramma. Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid is de zgn. 
Agenda 22. De openbare ruimte en publieke voorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk 
zijn. Met Platform Gehandicapten Heerde, winkeliers etc. gaan we hierover in gesprek. 

• We zetten vrijwilligers en mensen in die op zoek zijn naar een baan om hulp te bieden waar 
mogelijk. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klussen in huis.  

• We kijken niet alleen naar de zorgvragen, maar ook naar eenzaamheid en wat er van de 
betreffende personen zelf zou kunnen uitgaan. 

• Mantelzorgondersteuners krijgen extra capaciteit om mantelzorgers op te zoeken en te 
helpen met praktische oplossingen.  

• We willen mantelzorgers extra ondersteunen zodat hun eigen leven niet te zwaar wordt 
belast. 

• Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken.  

• Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en de effecten daarvan op kinderen 
heeft de komende jaren prioriteit. 

• Regelmatig publieke en persoonlijke aandacht voor voornoemde punten zodat mensen weten 
waar ze gebruik van kunnen maken. Actieve bendering vanuit o.a. het zorgnetwerk, WMO en 
Werk en Inkomen consulenten. 
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In 2013 is besloten om een pilot in Wapenveld te starten voor een gemeenschapsvoorziening, 
om de haalbaarheid en mogelijke locaties te toetsen. Verder moet bekeken worden welke 
instanties er het best bij betrokken kunnen worden. 
Het moet een laagdrempelige ontmoetingsplek worden voor alle inwoners. 
Dit kan bereikt worden door o.a. de senioreninloop te organiseren, de bibliotheek op de 
betreffende locatie te vestigen en het consultatiebureau daar haar spreekuur te laten houden. 
Daarnaast lijkt het ons wenselijk dat er ook een informatie/adviesloket aanwezig is voor jong en 
oud (van consultatiebureau tot hulp bij WMO-indicatie). 
 
In Heerde kennen we sinds enkele jaren ‘De Plu’. Dit is het steunpunt voor vrijwilligers en 
mantelzorgers. Deze organisatie houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met 
vrijwilligers, vrijwilligerswerk en mantelzorgers. Ze bemiddelt tussen organisaties en mensen 
die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Daarnaast organiseert De Plu regelmatig (thema) 
bijeenkomsten in het bijzonder voor mantelzorgers. De Plu wordt ook veelvuldig betrokken bij 
het vinden van vrijwilligerswerk voor mensen met een (gemeentelijke) uitkering om op die 
manier te participeren in de samenleving. 
De komende jaren komen er vele taken en verantwoordelijkheden (decentralisaties) naar de 
gemeente. Onderdeel daarvan is dat er steeds meer van de burgers verwacht wordt. De PvdA 
Heerde maakt zich zorgen over de belastbaarheid van de mantelzorgers en ziet voor de Plu de 
komende jaren een grote rol weggelegd. 
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4. Jeugd, zorg en onderwijs 
Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties 
waarin er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. De PvdA Heerde zou graag zien dat er meer de nadruk komt te liggen op 
een positief jeugdbeleid waarbij er meer wordt uitgegaan van preventie en minder op repressie 
wordt ingezet. 
Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken 
organisaties moeten meer samenwerken, door verschillende regelingen bij elkaar te brengen en 
er per gezin één gerichte aanpak op te zetten. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, 
Jeugdzorg maar ook passend onderwijs is daarbij van groot belang en vraagt een duidelijke regie 
van de gemeente. 
 
Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op 
school als thuis. Alle kinderen hebben recht op goed en passend onderwijs, ongeacht het gezin 
waarin je opgroeit of de buurt waarin je woont. Slechts voor een beperkt aantal kinderen zal 
bijzonder onderwijs noodzakelijk blijven. We zijn bezorgd over het advies van de Onderwijsraad 
aan de regering over de verhoging van de zgn. opheffingsnorm. Voor de leefbaarheid van onze 
kernen Veessen en Vorchten is het van groot belang dat de school daar blijft bestaan. 
 
De PvdA Heerde is bezorgd over het toenemend gebruik van zogenaamde energiedrankjes bij de 
jeugd al dan niet in combinatie met alcohol. De drankjes zijn slecht voor de gezondheid. Hoewel 
het primair een taak is van ouders om in de gaten te houden wat kinderen eten en drinken wil 
de PvdA hier meer aandacht aan schenken. Het onderwijs, het CJG en de GGD moeten meer 
voorlichting geven aan zowel ouders als jongeren en hen op het gevaar van deze drankjes 
wijzen. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• Een positief jeugdbeleid waarbij we uitgaan van versterking van de eigen kracht van ouders 
en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, zonder onnodige etikettering en 
waarbij we waar mogelijk ontzorgen en normaliseren. 

• We streven naar een betere en efficiëntere Jeugdzorg waarbij de gemeente de samenwerking 
tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. 

• Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak 
komt. Het CJG speelt hier een belangrijke rol in en wordt verder doorontwikkeld. 

• Om te voorkomen dat meer jongeren wangedrag vertonen is preventie is belangrijker dan 
repressie. 

• Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor 
auto’s 30 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige 
fietsroutes en voldoende fietsstallingen.  

• ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd.  

• Waar nodig extra tijd investeren in kinderen. Teveel kinderen hebben bij de start op de 
basisschool een taalachterstand. Een volgende generatie kinderen behoort zonder 
achterstanden op te groeien door o.a. de voorschool, de verlengde schooldag, extra 
begeleiding, of zomerscholen in te zetten 
Vooruitlopend op de decentralisatie van de jeugdzorg is het door het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) Heerde in 2013 de pilot ‘CJG4 Kracht’ gestart. Met als doel de vrijwillige hulp aan 
huis voor gezinnen zo snel en zo effectief mogelijk toegankelijk te maken zodat 
opvoedingsproblemen niet verder escaleren. Het streven is om de hulp aan huis zodanig in te 
richten dat er zich geen obstakels, minder overdrachtsmomenten en geen wachtlijsten meer 
voordoen. Kortom er ontstaat één lijn in de jeugdhulpverlening aan gezinnen. Uitgangspunt is 
hulp zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk, zo licht als kan - zo zwaar als nodig. De eigen 
kracht en verantwoordelijkheid van ouders zijn daarbij het vertrekpunt en de kwaliteit van 
het ‘gewone’ opvoeden staat centraal. Dit vindt zoveel mogelijk plaats met inzet van het 
sociale netwerk van het gezin. Het gezin krijgt één ambulant begeleider die hen helpt met het 
opstellen van een plan, die hen ondersteunt en vraag- en resultaatgericht werkt. Gezinnen 
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krijgen zelf regie over hun hulpverleningsproces en worden geholpen op eigen kracht de 
opvoeding verder vorm te geven. Dit zorgt voor vermindering van instroom in de zwaardere 
en vaak duurdere vormen van jeugdzorg. 

 
Wij kijken met belangstelling naar dit project en verwachten dat het CJG concept de komende 
jaren verder zal worden uitgebreid. Bijvoorbeeld door het verder integreren van volwassen- en 
jongerenwerk. 
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5. Sport en cultuur 
Sport en cultuur zijn belangrijke integratie middelen. De verenigingen vervullen een essentiële 
maatschappelijke functie en vormen het sociale cement van de samenleving. Teamsport draagt 
bij aan de ontwikkeling van teamgeest en het principe van fair play.  Investeren in sport en 
beweging is ook een investering in veel maatschappelijke problemen. 
 
We hebben een indrukwekkende traditie met betrekking tot het culturele leven: zoals de 
kunstbeoefening door amateurs, muziekverenigingen, koren, onze bibliotheek, Historische 
Vereniging Heerde en het Heerder Cultureel Centrum. Juist deze voorzieningen en hun 
toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. Wij hechten er nadrukkelijk aan dat 
cultuur aanwezig en voor iedereen toegankelijk blijft. 
 
We hebben veel mooie sportvoorzieningen, vele sporten komen aan bod. We zijn uniek in de 
regio met onze atletiek- en skeelerbaan en hebben daarmee een regionale functie. Met de 
skeelersport zelfs een (inter)nationale functie. De PvdA Heerde is trots op deze voorzieningen 
en de daarbij horende uitstraling en wil deze positie behouden. 
 
Ook is het van belang dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (blijven) 
bewegen. Dit houdt in dat de toegankelijkheid van sportverenigingen, lokaal en regionaal, voor 
mensen met een beperking gestimuleerd wordt. Het initiatief van 8 Veluwse RNV-gemeenten 
(Hattem, Heerde, Oldebroek, Harderwijk, Puttten, Ermelo, Nunspeet en Elburg) hieraan een 
impuls te geven is een belangrijke stap. Om de samenwerking kracht bij te zetten is gekozen 
voor een gezamenlijk project: ´kies je aangepaste sport’. De combinatiefunctionaris zou hier een 
belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• We bereiken jongeren op laagdrempelige wijze in hun directe woonomgeving. Samenwerking 
tussen jongerenwerk, combinatiefunctionaris, scholen en sportverenigingen zijn belangrijk.  

• Wij willen de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen 
met o.a. scholen, buitenschoolse opvang, welzijn en jeugdzorg. 

• Multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties is het uitgangspunt. Ook 
overdag moeten deze beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het kader van de 
begeleiding-AWBZ. 

•  De combinatiefunctionaris ondersteunt de verenigingen bij hun vrijwilligersbeleid en het 
opbouwen van een vrijwilligerskader. Hij zorgt samen met het onderwijs en de verenigingen 
voor naschoolse sportactiviteiten.  

• Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden. De 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen, met name de muziekschool 
en bibliotheek, staan onder druk. De grenzen zijn hierbij bereikt. 

• De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en wordt een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats 

• Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk. Kennis over ons 
culturele erfgoed - waar komen we vandaan - helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit. 

• Culturele instellingen gaan zelf actief op zoek naar bronnen van financiering, de gemeente is 
co-financier. 
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6. Wonen en wijken 
De PvdA Heerde wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede 
bereikbaarheid. Wij willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale 
woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.  
Voldoende woningen voor jongeren en voor ouderen. Aangepaste woningen voor ouderen zodat 
het makkelijker is om langer in je eigen woning te blijven. 
Het is belangrijk dat er betere en meetbare prestatieafspraken gemaakt worden met Triada 
woondiensten. Deze woningbouwvereniging moet weer terug naar zijn core business, woningen 
voor de sociale huursector. 
Ook zouden we willen voorkomen dat (winkel) panden lange tijd leeg staan. Een ultieme 
inspanning wordt verwacht van eigenaren, ondernemers en de winkeliersvereniging en de 
gemeente. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• Leegstaande panden worden al dan niet tijdelijk gebruikt als galerie of voor andere 
initiatieven. Dit om verloedering tegen te gaan en meer sfeer te creëren in onze winkelstraten. 

• Inwoners met een beperking en ouderen worden ondersteund zodat zij zelfstandig kunnen 
blijven wonen. 

• Corporaties, de gemeente, bewoners (organisaties) en ondernemers (in regionaal verband) 
maken concrete afspraken over: 

- het aantal te bouwen woningen 

- investeringen in de leefbaarheid van wijken 

- het signaleren van, en reageren op, huurproblemen en overlast 

- slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen 

- kwaliteit van de woningen  

- invloed van huurders op nieuwe en te renoveren woningen 
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7. Veilig Heerde 
Handhaving is belangrijk voor het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur. De 
regels die gemaakt zijn moeten handhaafbaar zijn. 
Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten worden bestreden. Daarvoor is het belangrijk dat 
mensen elkaar op straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. De 
gemeente werkt samen met woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, 
brandweer, politie, onderwijs, inwoners en bedrijven. In deze samenwerking is de wijkagent de 
sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als regisseur. Onderlinge concurrentie tussen deze 
organisaties mag niet voorkomen. Alle betrokkenen, inclusief het Openbaar Ministerie en de 
Veiligheidshuizen, moeten bereid zijn grenzen los te laten en creatief en onorthodox bij te 
dragen aan een doeltreffend lokaal veiligheidsbeleid. Dit heeft alleen kans van slagen als ook 
bewoners hierbij betrokken worden. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid. Wanneer het 
om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet. 
 
De aanleg van de hoogwatergeul raakt in de uitvoeringsfase. De aanvoer van materialen vindt in 
eerste instantie plaats over de IJssel. Vervolgens komt het het gebied binnen. De PvdA maakt 
zich zorgen over de extra verkeersbewegingen die dit met zich meebrengt. We zouden een 
aanpak willen zien waarbij de overlast voor de direct omwonenden minimaal is en de veiligheid 
niet in gedrang komt. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• Veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen 
voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet. 

• Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie(s), brandweer, 
gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale 
bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te voorkomen. 

• We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: Via de 
thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders 
voor schade veroorzaakt door kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van 
schooluitval). 

• Wij vinden een actieve aanpak van veel plegers door gemeente, politie en openbaar ministerie 
belangrijk.  

• We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste 
verantwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich 
houden aan de leeftijdsgrens. 

• We tolereren uitgaansgeweld niet. Politie en horeca treden gezamenlijk op. 

• Een vervoersplan voor de extra verkeersbewegingen met betrekking tot de hoogwatergeul 
waardoor overlast geminimaliseerd wordt en veiligheid gegarandeerd is. 
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8. Natuur, milieu, landschap en verkeer 
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. We willen 
bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is. Lokaal/regionaal 
milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond 
te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente/regio zich hiervoor inzet. 
De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende 
manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzaam dorp. 
 
De gemeente Heerde is van oorsprong een plattelandsgemeente. De agrarische belangen en de 
belangen van het landschap en milieu kunnen en mogen niet los van elkaar gezien worden. 
 
De omgeving van Heerde is aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. Dit is een belangrijke 
toegevoegde economische waarde voor onze gemeente. Het is ons aller belang genoemde 
gebiedskwaliteiten te versterken. De toegankelijkheid van het bosgebied en goed onderhoud van 
de paden en wegen zijn daar een essentieel onderdeel van. Onze bossen zijn van belang voor 
zowel recreatie als productie. 
 
De PvdA maakt zich zorgen over de schaalvergroting in de melkveehouderij en vraagt zich af wat 
de consequenties zijn van het verdwijnen van het melkquotum. Welke gevolgen hebben deze 
uitbreidingen van melkveehouderijen op het milieu? Onze inzet is om de consequenties hiervan 
op korte termijn te inventariseren. 
 
De verkeersmobiliteit blijft in de komende raadsperiode toenemen en heeft ook op lokaal niveau 
effecten. Samen met inwoners en het bedrijfsleven moet de gemeente op zoek naar veilige 
langetermijnoplossingen. De kwaliteit van het openbaar vervoer in de gemeente Heerde moet op 
peil blijven. 

Het natuurtransferium 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld een 
natuurtransferium aan de Elburgerweg t.h.v. de Schaapskooi te realiseren. De achterliggende 
gedachte is dat liefhebbers vanuit één centrale locatie onze bossen en heide kunnen bezoeken. 
Het natuurtransferium zou met financiële ondersteuning van o.a. de provincie en defensie tot 
stand moeten komen. Daaraan wordt door het college wel een aantal voorwaarden gesteld. Eén 
van de voorwaarden is dat de weg vanaf de kiosk aan de Elburgweg naar de parkeerplaats bij de 
Schaapskooi voor al het gemotoriseerde verkeer wordt afgesloten. Hetzelfde geldt voor de 
Nieuwe Zuidweg tussen de Kamperweg en de Elburgerweg. 
De PvdA is het met deze laatste voorstellen oneens omdat zij vindt dat de bevolking van Heerde 
niet in haar bewegingsvrijheid mag worden beperkt. Ook rijzen er vragen m.b.t. de veiligheid op 
de Rhijnsburglaan. 

Van Meurspark, de Huiskamer van Heerde 

In 2014 verhuist de ambtelijke organisatie naar het voormalige Rabobank pand. Na de sloop van 
het gemeentehuis ontstaat er achter Villa Nova een groter park dan nu het geval is. In nauwe 
samenspraak met de ‘Vrienden van het van Meurspark’ moet de gemeente er op toezien dat het 
van Meurspark daadwerkelijk de huiskamer van Heerde wordt. Dit overleg is nu al gaande. Het 
park moet een plek worden waar iedereen graag vertoeft, waar kinderen kunnen spelen met de 
SutuWall en voetballen op de weide, waar ouderen op verschillende plekken heerlijk kunnen 
zitten. Dit alles in combinatie met de nieuwe MFA en het centrum. Het van Meurspark kan zo een 
unieke plek worden in het dorp. De weide zelf moet in stand blijven, zodat er traditionele 
evenementen zoals Koningsdag en Samenloop voor Hoop kunnen worden gehouden maar ook 
nieuwe initiatieven verdienen daar een plek. Zo ontstaat er een echte ontmoetingsplek voor jong 
en oud. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

• Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en 
scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische 
wagenpark. 

• De PvdA zet zich in voor goede wandel en fietspaden wat bijdraagt aan de toegankelijkheid 
van natuur en landschap. 

• Het Van Meurspark wordt daadwerkelijk de Huiskamer van Heerde. 

• Het bos is toegankelijk voor iedereen. 
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9. Financiën 
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden 
de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat ook op lokaal 
niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO. 
Als eigen kracht meer en meer centraal wordt gesteld, geldt dit met nadruk ook voor het 
meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). Wettelijk zijn hiervoor beperkte 
mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA doordacht benutten. 
Terwijl er eerst sprake was van verdeling van schaarste over nieuwe initiatieven, staan 
bestaande voorzieningen nu vaak onder druk. De verwachting is dat de lokale overheden ook in 
de komende periode bezuinigingen moeten doorvoeren, dan wel de komende jaren 
terughoudend moeten zijn in het doen van nieuwe investeringen. Geplande investeringen 
moeten heroverwogen worden en eventueel worden geschrapt. Hiervoor gaat de PvdA Heerde 
haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. We kiezen ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te 
realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt en grote klappen voorkomen 
kunnen worden. 
Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. 
Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting en de inhuur van 
externen. Het gebruik van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik 
van open source software kunnen tot behoorlijke kostenbesparingen leiden. Het aantal 
werkplekken kan worden teruggebracht door toepassing van ‘het nieuwe werken’. 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

• Wij gaan behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het 
om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde 
doelen, gebaseerd op vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend met 
betrekking tot het aangaan van risico’s. 

• De gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan de bezuinigingen. 

• In principe moet uitvoering van gedecentraliseerde taken binnen het eveneens 
gedecentraliseerde budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale situatie niet 
overeenkomt met de gemiddelde normen, maakt de PvdA keuzes vanuit de principes van een 
inclusieve samenleving waar ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’. 

• We vinden dat de gemeente terughoudend dient te zijn met grondacquisitie. 
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