Verkiezingsprogramma 2018 - 2022
Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) is dé onafhankelijke politieke partij in de gemeente Oost
Gelre. Wij hebben geen binding met de landelijke partijpolitiek. Bij het bepalen van onze
standpunten hebben we met name oog voor lokale situaties en thema’s en luisteren we naar
wat er leeft in de samenleving. Waar mogelijk betrekken we inwoners zo vroeg mogelijk bij
het maken van beleid. Onze standpunten bepalen we bij voorkeur na overleg met
belanghebbenden. We zetten ons actief in voor de belangen van alle inwoners van Oost
Gelre.
De afgelopen acht jaar (twee raadsperiodes) heeft OOG de verantwoordelijkheid genomen
door actief deel te nemen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Er is samen
met de Raad, de burgers en het bedrijfsleven veel bereikt en OOG ziet nog veel kansen om
de leefbaarheid in onze mooie gemeente Oost Gelre te verbeteren. Wij willen dan ook in de
voorliggende periode 2018-2022 wederom onze verantwoordelijkheid nemen.
In dit verkiezingsprogramma leest u de speerpunten van OOG voor de komende jaren. Heeft
u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op: via onze website www.oogoostgelre.nl vindt u de contactgegevens van onze kandidaten waarvan u er vast wel één
kent.

Namens OOG,
René Hoijtink
Lijsttrekker OOG
Oost Gelre, 12 januari 2018
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1. OOG STAAT VOOR LEEFBAARHEID IN ELKE KERN
De leefbaarheid in onze acht kernen is van essentieel belang. Mensen moeten goed kunnen wonen
en leven binnen hun eigen omgeving. Dat is afhankelijk van bepaalde voorzieningen. Elke kern heeft
zijn eigen karakter en het is belangrijk om dat te behouden. We moeten OOG hebben voor
voorzieningen die van groot belang zijn voor elke kern.
De belangrijkste punten voor OOG zijn:
-

De nabijheid van en kwalitatief goed basisonderwijs voor elke kern.
Eigen initiatief en samenwerking in en tussen kernen bevorderen.
Aan elke DBO willen we een vast bedrag van €5.000 per jaar en een bedrag van €1 per
inwoner per jaar verstrekken, te besteden aan culturele evenement(en).

-

Groenlo en Lichtenvoorde moeten wijkbudgetten krijgen waarbij de wijken zelf beslissen
waarvoor ze dit budget inzetten.
Sport en beweging is voor iedereen belangrijk. OOG pleit dan ook voor een ambtenaar die
sport in zijn portefeuille heeft en samen met de verenigingen het bewegen en sporten voor
alle leeftijden propageert. In elke kern moet dan ook een verenigingssport beoefend kunnen
worden. Sporten is goed voor de lichamelijke en geestelijke gesteldheid en heeft een grote
sociale betekenis. Ook als het gaat om de zorgcomponent is sport en beweging belangrijk.
Mensen die sporten of bewegen leven langer en hebben minder lichamelijk problemen. Door
sport of beweging op leeftijd te propageren worden de zorgkosten dus positief beïnvloed.
De nieuwe omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, biedt veel
kansen. Daarin is gezondheid een kernthema. Dat betekent dat gezondheid meegenomen
wordt bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat biedt kansen tot het beweegvriendelijk
maken van de openbare ruimten. De omgevingswet houdt rekening met particuliere
initiatieven. Alles kan in één aanvraag, waarbij we uitgaan van “ja mits” i.p.v. “nee tenzij”.

-

-

2. OOG STAAT VOOR DUURZAAMHEID
OOG heeft veel aandacht voor duurzaamheid en milieu. Er worden op dat gebied grote investeringen
gevraagd van burgers en het bedrijfsleven. Een ecologisch neutrale voetafdruk moet in principe voor
iedereen gelden. Daarbij wil OOG het ‘wortel-stok-principe’ en de ‘vervuiler betaalt’ hanteren.
De speerpunten van OOG voor duurzaamheid zijn:
-

Economische ontwikkeling op zich moet duurzaam zijn. Daarvoor moet naar de lange termijn
worden gekeken. Geen kortetermijnoplossingen of winsten die op de langere termijn
problemen opleveren.
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-

-

-

-

-

-

-

Het bedrijfsleven in Oost Gelre moet gestimuleerd worden om deel uit te gaan maken van
de circulaire economie. In dit kader pleit OOG voor een gemeentelijk revolverend fonds.
‘Circulair’ is het begrip waaraan bedrijven, die willen overleven moeten voldoen. Dat gaat
verder dan energie besparen, energie opwekken, recyclen en het beperken van de
afvalstoffen. Gehele productieprocessen moeten zo zijn ingericht dat grondstoffen niet meer
verloren gaan. Bedrijfsprocessen moeten zodanig worden ingericht dat de eindproducten
herbruikbaar zijn. De processen moeten ecologisch neutraal zijn. OOG begrijpt dat dit niet
van vandaag op morgen gaat en dat ook het bedrijfsleven veel moeite moet doen om dit te
bereiken.
De agrarische sector, die volop in beweging is, moet zich ook aanpassen aan de
veranderende omstandigheden. In dit kader pleit OOG voor een gemeentelijk revolverend
fonds. De bedrijfsvoering moet voldoen aan de ecologische normen en waarden die nu en in
de toekomst gelden. Dat betekent in eerste instantie dat het moet passen in het halfopen
landschap van Oost Gelre. De veehouderij moet grondgebonden worden. Dat wil zeggen dat
een agrarisch bedrijf zichzelf kan bedruipen en zijn eigen vee kan voeren met producten die
in de directe omgeving worden geproduceerd. En dat het de mest ook in de directe
omgeving ecologisch verantwoord kan afzetten, waardoor grootschalige mestvergisting,
zoals gepland in Groenlo, overbodig wordt gemaakt. OOG vindt dat de ODA
(omgevingsdienst Achterhoek) haar taak in deze nadrukkelijker moet uitoefenen. De
volksgezondheid mag immers niet op het spel worden gezet.
In 2024 moeten vanuit overheidswege alle asbestdaken op particuliere gebouwen en
agrarische bedrijfsgebouwen opgeruimd zijn. Dit betekent vooral voor veel particulieren en
agrariërs een grote investering. Hoewel er momenteel een ruime landelijke subsidiepot
bestaat voor asbestsanering wil OOG de agrariërs en bedrijven, die in de komende vier jaar
hun asbestdaken inruilen voor zonnepanelen, tegemoetkomen met een goedkope SVnlening, zoals die nu al voor particulieren en non-profitorganisaties geldt.

Wij blijven hard werken aan het verleiden van burgers om te besparen op energieverbruik en
om schone, met name zonne-energie op te wekken. Het doel is een energieneutraal Oost
Gelre in 2030, als afgeleide van het Akkoord van Groenlo.
Dit kan door het opdelen van de opgestelde Uitvoeringsagenda Duurzaamheid in haalbare
subdoelen voor de telkens 4 jaar.
Het huidige beleid van duurzaamheidssubsidies en duurzaamheidsleningen moet
voortgezet worden zodat we particulieren verder structureel kunnen belonen voor het
nemen van verduurzamingsmaatregelen.
Er kan meer gebruik gemaakt worden van alternatieve energiebronnen als (grootschalige)
zon, wind, water, aard- en restwarmte en biogas. Daarbij schuwt OOG geen pilots en
experimenten, maar alleen als deze aansluiten bij bestaande ontwikkelingen en in lijn liggen
met andere ambities en ontwikkelingen.
Huishoudens met besparings- of opwekkingsmaatregelen moeten een reductie van 2% OZB
krijgen.
OOG pleit voor meer ambtelijke ondersteuning en het stimuleren van lokale
energiecoöperaties.
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-

Elektrisch vervoer dient te worden gestimuleerd, zoals het verbeteren van het laadpalennetwerk in de gemeente.
Fossiel slurpende vervoersmiddelen moeten worden geweerd. In de eerste plaats wil OOG
dat in de kernen, binnen de bebouwde kom een regime van 30km/h gaat gelden.
OOG wil een actieplan biodiversiteit in gang zetten voor de periode 2018-2021.
Duurzaamheid betekent voor OOG ook respectvol omgaan met biodiversiteit. Wereldwijd
holt de biodiversiteit achteruit, ook in de Achterhoek en Oost Gelre. Burgers en bedrijfsleven
moeten deze neerwaartse spiraal ombuigen en daar ligt dus ook een lokale taak. Het
versterken en uitbreiden van het openbaar en landschappelijk groen krijgt binnen dat plan
veel aandacht. OOG pleit er voor dat er samen met ondernemers en maatschappelijke
organisaties verdere verbindingen worden gezocht om dit te realiseren.

3. OOG VOOR EEN ECONOMISCH GEZICHT
Om de demografische krimp het hoofd te bieden, is een degelijke, structurele economische
ontwikkeling waarbij de leefbaarheid in onze gemeente versterkt, wordt belangrijk. Daarom wil OOG
inzetten op de belangrijkste vestigingsfactoren bereikbaarheid (fysiek en digitaal) en
arbeidskrachten (kwantitatief en kwalitatief).
Snelle verbindingen
Het bedrijfsleven en de burgers in Oost Gelre moeten volgens OOG binnen 15 à 20 minuten een
snelweg zowel ten noorden (A1 /A35) als ten zuiden (A18/A12) van Oost Gelre kunnen bereiken.
In het kader van de fysieke bereikbaarheid is er een aantal aandachtspunten:
-

-

2e fase N18 (voor een verbeterde Noord-Zuidverbinding en doorstroming en de ontsluiting
van bedrijventerreinen). OOG blijft tegenstander van een snelweg op een nieuw tracé. Dit
gaat ten koste van met name de leefbaarheid van Zieuwent en Harreveld en tast ons
kleinschalige natuurlandschap fors aan.
Met de realisatie van een snellere verbinding A1-Laarberg-A/E 31 in Duitsland verbetert het
achterland van Oost Gelre ook in de richting van Duitsland. Voor beide fysieke
wegverbindingen zijn in de afgelopen periode positieve rapporten opgesteld. Regionaal
werken we hierin samen met de gemeenten Berkelland en Winterswijk. In dit verband zijn
van secundair belang de doorstroming op de A1 en de A12.
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-

-

Openbaar vervoer is milieuvriendelijk en voorkomt files. Met een verbetering van de
spoorverbinding Apeldoorn-Zutphen-Winterswijk neemt de reisafstand tot de Randstad
met 20 minuten af waardoor ook de overloop uit duurdere steden kan worden opgevangen
vanuit Midden-Nederland. Hierbij speelt naast de stedendriehoek Apeldoorn – Deventer –
Zutphen de duo-stad Arnhem – Nijmegen een rol.
OOG streeft naar een verbetering van de OV-verbinding Oost Gelre-Aalten– Bocholt.
Hiermee vermindert de afstand tot de Westfälische Hochschule in Bocholt, dat een
aantrekkelijk alternatief is voor andere scholen. Studenten kunnen eenvoudiger
stageadressen in Oost Gelre en de Achterhoek bereiken, waardoor ook de innovatiekracht
van de Oost Gelre toeneemt. De kans is groter dat studenten ook na hun studie in Oost
Gelre/de Achterhoek blijven. Dit komt niet alleen ten goede aan de demografische
ontwikkeling, maar ook aan de arbeidsmarkt.

Iedereen een baan
Oost Gelre en de Achterhoek krijgen steeds meer te kampen met een behoorlijke krapte op de
arbeidsmarkt, in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. OOG vindt het volgende belangrijk:
-

-

-

-

-

Beroepskrachten uit andere delen van het land en internationaal stimuleren om in Oost
Gelre te werken en wonen. Daarvoor is een stevige lobby nodig.
Statushouders z.s.m. naar werk begeleiden. De SDOA moet haar inspanningen hierop
versterkt richten.
Onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan laten sluiten. Hierbij spelen niet alleen de
leerplannen een rol, maar ook de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het is van groot
belang dat leerlingen al in een vroeg stadium, nog voor een definitieve beroepskeuze, in
bedrijven snuffelstages en later echte stages kunnen doen.
Het bedrijfsleven meer stimuleren zich tijdens ‘open dagen’ van de onderwijsinstellingen te
presenteren. OOG pleit voor een speciaal ambtenaar voor Arbeid en Onderwijs om de
contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven op te zetten en te begeleiden.
Intensief contact zoeken met hogescholen en universiteiten in Twente, Arnhem/Nijmegen,
Wageningen en Noordrijn Westfalen.
Contacten met de instellingen en het bedrijfsleven intensiveren
Het BIC (Biobased Innovatie Center) op De Laarberg treedt in contact met de Westfälische
Hochschule in Bocholt en onderdeel wordt van het initiatief ‘Achterhoek stageregio’.
Daarnaast moet het BIC fysiek een plek krijgen op De Laarberg om zich te ontwikkelen tot
sciencepark voor de biobased industrie.
Duits als vak op alle scholen en niveaus verplicht stellen: 20% van de EU-burgers heeft Duits
als moedertaal en een kwart van onze buitenlandse handel vindt plaats met Duitsland.
(Digitale) communicatieverbindingen buitengebied
OOG vindt glasvezel essentieel om burger en ondernemer in het binnen- en buitengebied
van Oost Gelre goed te kunnen bedienen en leefbaar te houden. Dit geldt ook voor een goed
mobiel bereik in het buitengebied.
Voldoende en betaalbare bedrijfsgrond
De beschikbaarheid en betaalbaarheid van bedrijfsgrond spelen een belangrijke rol bij het
creëren van werkgelegenheid. OOG streeft naar concurrerende grondprijzen in Oost Gelre
en/of naar gunstige voorzieningen en bepalingen. Oost Gelre richt zich hierbij vooral op de
innovatievere (arbeidsintensievere) bedrijven.
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4. OOG STAAT VOOR PASSENDE WONINGBOUW VOOR IEDEREEN
In het kader van leefbaarheid speelt de woningbouw een grote rol. Het is van belang dat Oost Gelre
de juiste voorwaarden schept om een aantrekkelijke en leefbare gemeente voor jong en oud te
blijven.
-

-

-

-

-

-

-

OOG pleit voor het bouwen naar behoefte van zowel koop- als huurwoningen. Het hebben
van voldoende woningen en verschillende types woningen voor alle inwoners van elke kern
zijn van groot belang voor een krimpregio als de Achterhoek. We lopen anders het risico van
onverkoopbare woningen en panden, en verpaupering. OOG pleit in dit kader ook voor een
sloopfonds en een aanpassing van de APV (algemene plaatselijke verordening) om
verpaupering tegen te gaan.
Als gevolg van landelijk beleid moeten ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Om veilig
en comfortabel thuis te kunnen wonen, zijn hulpmiddelen steeds belangrijker. OOG pleit dan
ook voor het voortzetten van de succesvolle gemeentelijke regeling “subsidie opplussen
woningen”.

Ook het initiatief van woonconsulenten voor ouderen verdient ondersteuning.
Woonconsulenten geven advies en een rapport met een lijst van maatregelen die kunnen
helpen om langer in de woning te kunnen blijven wonen.
Senioren willen vaak oud worden in hun eigen omgeving. OOG heeft in de kleine kernen in
de periode 2010-2014 een eerste aanzet gegeven voor zorg op kleine schaal in de eigen
omgeving. Ook de komende periode wil OOG dit soort kleinschalige initiatieven in de andere
kernen stimuleren waarbij de plaatsen elkaar kunnen versterken.
In de huurwoningenmarkt zien we dat voor steeds meer jongeren een koopwoning nog ver in
het verschiet ligt. OOG streeft naar een evenwicht en naar het omzetten van bestaande
particuliere woningen in één of meerdere één-/tweepersoons-woningen en huur/koopwoningen, waarbij meteen een energetische verduurzaming wordt bewerkstelligd.
In de afspraken met woningbouwcorporaties pleit OOG voor een verkoopstop op
goedkopere huurwoningen om de huurmarkt niet te verstoren en om versnippering van
woningeigendom in wijken te voorkomen. Tevens wil OOG verdere afspraken maken met de
woningbouwcorporaties in het kader van energetische duurzaamheid van de woning.
In het kader van de verduurzaming wil OOG de SVn-leningen voortzetten om duurzaamheid
bij oudere woningen en voor non-profitorganisaties te stimuleren.
Als (kleine) kernen kunnen aantonen dat er (een onderbouwde) behoefte is aan woningen
die onvoldoende in de betreffende kern aanwezig zijn, moeten er mogelijkheden zijn voor
het uitvoeren van de plannen.
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5. OOG STAAT VOOR EIGEN INITIATIEVEN EN INZET VAN BURGERS
Samenwerking met burgers en burgerorganisaties vindt OOG zeer belangrijk. De dienstverlening aan
de burgers dient gekenmerkt worden door de “ja mits”- benadering. Burgerinitiatieven worden
begroet, maar zijn niet vanzelfsprekend doorslaggevend in de besluitvorming. Deze is bestuurlijk
voorbehouden aan de raad, als volksvertegenwoordiging en daar waar mogelijk aan het college van
B&W.

Eigen initiatieven
OOG wil dat bewoners zelf het initiatief kunnen nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden dat
het beter georganiseerd of anders kan. Dit heet “Right to Challenge” (het recht om uit te dagen). Het
initiatief verschuift dan van overheid naar burger: meedoen en eigen initiatief nemen. Met dit recht
krijgen bewoners ook de middelen en verantwoordelijkheid. De overheid staat voor de ‘Uitdaging’ dit
recht goed te ondersteunen en te zorgen voor een optimale bereikbaarheid. Dat betekent dat de
gemeente naast een fysiek loket ook een digitaal loket dient te hebben. OOG vindt dan ook dat Oost
Gelre fors moet inzetten op de Digitale Transformatie en digitale communicatie.

6. OOG STAAT VOOR EEN SOCIAAL GEZICHT
OOG hecht sterk aan een goed sociaal beleid en streeft naar een samenleving waarin plek is voor
iedereen en waaraan iedere inwoner volwaardig moet kunnen meedoen en omziet naar elkaar.
Hieronder de sociale standpunten van OOG.
-

Voortzetting beschut werken
In de afgelopen periode zijn medewerkers van de Hameland overgegaan naar de gemeente.
Ze worden nu door de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) begeleid en gedetacheerd.
Daar waar detachering niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid voor beschut werk. Tot
medio 2019 hebben de drie samenwerkende SDOA-gemeenten; Berkelland, Winterswijk en
Oost Gelre gegarandeerd dat dit zo blijft. Ook na 2019 is een vangnet in de vorm van een
soort sociale werkvoorziening nodig.

-

Participatiewet
De participatiewet heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen meedoet en niemand aan de
kant blijft. OOG vindt dat in principe elke burger in eerste instantie zelf verantwoordelijk is.
Daar waar de burger het niet zelf redt, wil OOG dat de overheid bijspringt.
Ook het bedrijfsleven en de organisaties hebben zich aan de doelen van de participatiewet
gecommitteerd. OOG pleit voor Social Return on Investment. OOG wil hen graag aan de
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gedane afspraken houden. Alle grotere bedrijven en organisaties (meer dan 25 fte) moeten
5% van hun personeelsbestand invullen met werknemers met een afstand tot de
arbeidsmarkt. 1 januari 2013 was daarbij de uitgangsdatum. OOG begrijpt dat dit niet
gemakkelijk is en wil dan ook dat de gemeente bedrijven en organisaties blijft stimuleren en
faciliteren om aan deze verplichting te voldoen. OOG vindt dat alle door de gemeente
gesubsidieerde organisaties, daar waar mogelijk, hun steentje bij moeten dragen.
-

Integratieproces nieuwkomers
OOG heeft ook oog voor de nieuwkomers en pleit voor meer ambtelijke ondersteuning om
een goed integratieproces te organiseren. Nieuwe Nederlanders die zich in Oost Gelre
vestigen, mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Oost Gelre is een open gemeenschap,
die nieuwkomers verwelkomt en daar dan ook consequenties aan verbindt. In de eerste
plaats moeten nieuwkomers intensief begeleid worden in het vinden van hun plek in de Oost
Gelrese gemeenschap. OOG vindt dat particuliere en gemeentelijke initiatieven hierop
gericht moeten zijn en gefaciliteerd moeten worden. Van de nieuwkomers wordt verwacht
dat zij zich hier ook actief inzetten. Van de maatschappelijke organisaties en verenigingen
wordt verwacht dat zij zich proactief inzetten voor de integratie van de nieuwkomers. Dit valt
onder de door de gemeente verwachte SROI (Social return of investment. Nieuwkomers die
nog geen werk gevonden hebben, worden uitgenodigd deel te nemen aan het
maatschappelijk leven door middel van vrijwilligerswerk. Kinderen van nieuwkomers worden
allemaal automatisch lid van een door hen gekozen vereniging.

-

OOG vindt dat alle openbare gebouwen goed toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

7. OOG STAAT VOOR VEILIGHEID
Veiligheid is een subjectief en breed begrip. OOG streeft naar:
-

-

Veilige openbare ruimtes waaronder goed onderhouden voet- en fietspaden.
Meer mobiele snelheidscontroles bij de invalswegen van elke bebouwde kom.
Sociale veiligheid. Burgers moeten zich ‘veilig voelen’ in Oost Gelre. Naast voorzieningen als
goede straatverlichting zijn psychologische omstandigheden van belang.
Strenger handhaven en voor meer BOA’s en politie op straat, zowel overdag als ook ‘s
avonds. Overlast moet vermeden worden.
OOG vindt dat iedereen zich aan de regels en wetten moet houden en zich rekenschap moet
geven van het samen leven. OOG is een tegenstander van gedogen uit onvermogen of uit angst
en vindt dat ouders van minderjarige kinderen zowel pedagogisch als financieel
verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kinderen en daarop aangesproken moeten
worden.
‘De vervuiler betaalt’. Er worden geen lasten op de gemeenschap afgewenteld daar waar de
veroorzaker(s) bekend is(zijn).
Het geven van goede voorlichting en begeleiding aan ouderen vanuit ouderenconsulenten,
seniorenbelang en WMO als het gaat om veiligheid. Regelmatig worden ouderen slachtoffers
van o.a. babbeltrucs, phishing en/of weten ze niet hoe ze moeten omgaan met digitalisering.
Ouderen zijn daarnaast bang om te vallen en wat er juist voor zorgt dat ze vaker vallen.
Valpreventie kan hierbij helpen.
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8. OOG HEEFT OOG VOOR CULTUUR, TOERISME EN SPORT IN DE SAMENLEVING
Tradities, gebruiken en sport zijn belangrijk voor de leefbaarheid en verbinden mensen. Het
verenigingsleven en behoud van het erfgoed zijn hierbij van groot belang. OOG zet in op het behoud
en de ontwikkeling hiervan. Hierbij gaat het niet alleen om waarden en normen of de streektaal,
maar ook om het landschap.
OOG wil:
-

-

Het verenigingsleven bij jongeren stimuleren. OOG wil dan ook vooral voor hen subsidie
beschikbaar stellen om deelname aan het verenigingsleven mogelijk te maken. We vinden
het belangrijk dat jongeren inzien dat het belangrijk is om in stand te houden wat onze
voorouders hebben opgebouwd.
Het behoud en de ontwikkeling van het erfgoed regionaal oppakken. Dit reikt immers verder
dan alleen Oost Gelre.
De opbrengsten van de toeristenbelasting één op één in de toeristische sector investeren.
Het toerisme is een sterk groeiende economische pijler van Oost Gelre. OOG wil de
economische waarde van het toerisme graag stimuleren en verder uitbouwen. Dit vraagt
uiteraard om de nodige investeringen.

-

Meer ambtelijke inzet op het gebied van economie, marketing, promotie en lobby. OOG is
van mening dat Oost Gelre voor meer must-see-attracties kan zorgen en zich samen met de
toeristische sector in kan zetten voor de promotie en naamsbekendheid van de gemeente en
haar afzonderlijke kernen. Toeristische voorzieningen en evenementen moeten gestimuleerd
en in stand worden gehouden, zoals bijvoorbeeld onze fiets- en kerkepaden.

-

Het kleine kernenbeleid voortzetten. Cultuur en leefbaarheid zijn immers de twee zijden van
dezelfde medaille. De bewoners van de individuele kernen zijn hiervoor in eerste instantie
zelf verantwoordelijk. De DBO’s worden hierbij ondersteund door een ambtelijk
vertegenwoordiger.
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9. OOG STAAT VOOR BESTUURLIJK SAMENWERKEN
De standpunten van OOG ten aanzien van bestuurlijke samenwerking zijn:
-

-

-

De gemeente Oost Gelre moet zoveel mogelijk regionaal en Euregionaal samenwerken op
terreinen waarbij een win-winsituatie kan worden bereikt. Veel bestuurlijke
aangelegenheden zijn gemeentegrensoverstijgend. Oost Gelre moet daarbij wel haar
zelfstandigheid behouden en zich onafhankelijk kunnen ontwikkelen.
De gemeente Oost Gelre moet zelfstandig blijven. OOG staat voor onafhankelijkheid en wijst
opnieuw een herindeling van de Achterhoekse gemeenten met klem af. Een grotere
gemeente leidt tot meer afstand tussen de burger en de politiek. OOG pleit voor één
initiatief, één ambtelijk regisseur.
De samenwerking met de verbonden partijen moet ook in het licht staan van een winwinsituatie, waarin het algemeen belang prevaleert boven het persoonlijke of bedrijfsbelang.
De ambtelijke organisatie moet haar taken naar behoren kunnen uitvoeren en bezuinigingen
mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit. De begroting van de gemeentelijke organisatie
moet reëel en haalbaar zijn waarbij ook wordt gekeken naar een meerjaren kostenbatenanalyse.
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10. SPEERPUNTEN (SAMENGEVAT)
Hieronder vindt u een samenvatting van onze speerpunten, voortkomende uit hoofdstuk 1 tm 9.
Leefbaarheid
-

OOG beseft dat de nabijheid van en kwalitatief goed basisonderwijs voor elke kern van
belang is.
Eigen initiatief en samenwerking bevorderen in elke kern tussen elke kern.
OOG pleit voor het verstrekken aan elke DBO van een vast bedrag van €5000 per jaar en een
bedrag van €1 per inwoner per jaar te besteden aan culturele evenement(en).
OOG pleit voor Groenlo en Lichtenvoorde voor wijkbudgetten waarbij de wijken zelf
beslissen waar ze dit budget voor inzetten.
OOG pleit voor een sterke gemeente die samen met haar burgers alles in het werk stelt om
het zo goed en aangenaam mogelijk voor iedereen te maken.
OOG pleit voor het kunnen beoefenen van een verenigingssport in elke kern.

Economie
-

OOG pleit voor een intensieve samenwerking met vooral de gemeente Berkelland voor de
snelle realisatie van een betere verbinding Laarberg – Borculo.
OOG pleit voor een snelle realisatie van een verbetering van de spoorverbinding Winterswijk
– Zutphen e.v.
OOG pleit voor een speciale ambtenaar voor Arbeid en Onderwijs om de contacten met en
tussen onderwijs en bedrijfsleven op te zetten en te begeleiden.
OOG staat voor goede (digitale) communicatieverbindingen in het buitengebied
OOG pleit voor voldoende en betaalbare bedrijfsgrond.
OOG staat voor onderwijs verbinden in Euregioverband en pleit ervoor om Duits op alle
schoolniveausoorten verplicht te stellen.

Passende woningbouw
-

-

OOG pleit voor voortzetting regeling “subsidie opplussen woning” en het faciliteren van de
opleiding voor vrijwilligers die die ouderen in het kader van preventieve maatregelen kunnen
adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties.
OOG pleit voor bouwen naar behoefte van zowel koop- als huurwoningen.
OOG pleit voor lokale maatschappelijke voorzieningen, waarin ouderen samen kunnen leven
zonder hun zelfstandigheid te verliezen.
OOG wil de SVn-leningen voortzetten om duurzaamheid bij oudere woningen en voor nonprofitorganisaties te stimuleren.
OOG pleit voor een sloopfonds en een aanpassing van de APV om verpaupering tegen te
gaan.

Sociaal
- OOG vindt dat alle openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor iedereen
- OOG pleit voor voortzetting van beschut werken op lokaal en/of regionaal niveau
- OOG pleit voor SROI (Social Return on Investment). Subsidie wordt daarmee afhankelijk van
de sociaal-maatschappelijke bijdrage van de subsidieontvanger.
- OOG pleit voor meer ambtelijke ondersteuning om een goed integratieproces voor
nieuwkomers te organiseren.
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Duurzaamheid
-

-

OOG pleit voor een gemeentelijke revolverend fonds om het bedrijfsleven te steunen in deel
uit te maken van een circulaire economie
OOG pleit met betrekking tot de akker- en tuinbouw voor een beperking van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen.
OOG pleit voor het stimuleren van innovatieve agrariërs die investeren in duurzaamheid en
dierenwelzijn met een revolverend fonds.
OOG pleit voor een sloopfonds voor agrariërs die hun stallen met asbestdaken slopen.
OOG pleit voor een reductie van 2% OZB voor elk huishouden dat besparings- of
opwekkingsmaatregelen neemt.
Om de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken pleit OOG voor meer ambtelijke
begeleiding en het verder stimuleren van de (nieuwe) lokale energie coöperaties
OOG pleit voor ruimte voor allerlei alternatieve energievormen en grootschalige
energievormen zoals windmolens en zonne-energie.
OOG pleit voor distributiecentra direct buiten de kernen, van waaruit de voorzieningen in de
kernen worden verzorgd en dus een verbod van zwaar vrachtverkeer binnen de bebouwde
kommen.
OOG pleit ervoor om waar mogelijk in landbouwgebied functies te stapelen, bijvoorbeeld
waterberging, energieopwekking, natuur en een circulaire landbouw.
OOG pleit er voor een actieplan biodiversiteit.

Veiligheid
-

OOG pleit voor strenger handhaven en voor meer BOA’s en politie op straat, zowel overdag
als ook ‘s avonds.
OOG pleit voor veilige openbare ruimtes waaronder goed onderhouden voet- en fietspaden.
OOG pleit voor meer mobiele snelheidscontroles bij de invalswegen van elke bebouwde kom
en 30km-zones.

Bestuurlijk samenwerken
- OOG pleit voor één initiatief, één ambtelijk regisseur.
- OOG pleit voor burgerinitiatieven waarbij de gemeente de initiatieven faciliteert en stimuleert.
- OOG pleit voor een reële, haalbare begroting
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