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OOG en OOR voor Oost Gelre - BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN  

 

‘DEMOCRATIE ZONDER POLITIEK’ 

Het foute voorbeeld van de landelijke partijen willen we in Oost Gelre niet meer zien. 

 

VRIJWILLIGERS ZIJN HET GOUD VAN OOST GELRE 

Voor kleine initiatieven in alle plaatsen en kernen  € 1,- per inwoner per jaar beschikbaar.  

Voor grote initiatieven/uitgaven een Vrijwilligersfonds van € 250.000,- per jaar beschikbaar.  

 

ENERGIE OMSLAG 

Zonnepanelen in plaats van hoge windmolens.  

Kleine boerenwindmolens zijn aanvaardbaar met maximale tiphoogte van 21 meter. 

Meer laadpalen voor elektrische auto’s.  

Investeringsfonds voor energiebesparende maatregelen.  

 

FIETSEN EN WANDELEN IN COULISSELANDSCHAP 

Financiële bijdrage voor grondeigenaren voor plek van nieuwe, extra bomen. 

Kosten planten van bomen in buitengebied voor rekening van gemeente.  

Beter onderhoud van voetpaden en wandelpaden.  

Meer rustplekken op de fiets knooppuntenroutes in de gemeente.  

 

VERKEER EN VEILIGHEID 

Binnen de bebouwde kom alle wegen maximaal 30 km.  

Uitbreiding van vrij liggende fietspaden.  

Minder vrachtverkeer door de kernen. 

Lantaarns plaatsen op plekken waar mensen zich onveilig voelen. 

 

MEESTE WEGEN LOPEN NAAR DE BUREN 

Meer samenwerking met buurgemeenten bij aanleg en onderhoud van wegen en 

fietspaden.  

 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

Voldoende industriegrond beschikbaar.  

Bedrijfsuitbreiding en bedrijfsvestiging in kleinere kernen ook mogelijk.  

Aantrekkelijke grondprijzen voor bedrijven.  

Betere verbinding met de A1 en de A12.  

Glasvezel en 5G in de hele gemeente.  
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TOERISME EN RECREATIE 

Toeristenbelasting voor 100% terug naar toeristische voorzieningen.  

Nieuwe locaties voor (meer) evenementen zijn mogelijk.  

Financiële bijdrage voor aanleg en onderhoud van kerkenpaden.  

 

OP VOLLE SNELHEID NAAR EEN EIGEN DAK  

Alle remmen los in de woningbouw ; vaste woningen, tijdelijke woningen / flexwoningen, 

gesplitste woningen, winkelpandwoningen, chaletwoningen, huifwagenhuisjes, eigen 

ontwerp woningen, fabriekswoningen, noem maar op. Minimale regels , maximale bouw.  

 

STEUN VOOR MINIMA  

Meer financiële steun voor de Voedselbank.  

Deel van uitkering houden als je naast de bijstand deels gaat werken.  

 

RECHT OP WERK  

Recht op werk voor iedereen. Mensen met een beperking, mensen in de bijstand, mensen 

die afgekeurd zijn, nieuwe Nederlanders.  

Handhaven van de sociale werkplaats bij Fijnder.  

De werkplaats gebruiken als springplank naar betaald werk voor iedereen die dit nog niet 

heeft.  

 

SPORT EN CULTUUR ZIJN TOPPERS 

Een kortingspas voor sport en cultuur waardoor jeugdigen vanaf 4 jaar tot en met 17 jaar 

een korting van 50% op de contributie krijgen bij één vereniging naar keuze. 

Geen huur meer betalen door verenigingen voor accommodaties voor sport en cultuur.  

Verenigingen met een geheel eigen accommodatie krijgen een extra, jaarlijkse subsidie.  

Financiële bijdrage voor het muziekonderwijs.  

Financiële ondersteuning bij het uitgeven van historische publicaties over Oost Gelre. 

 

LEEFBAARHEID  

Meer speeltuinen en speelveldjes in de wijken en kernen.  

Op elke voetbalaccommodatie één multifunctioneel kunstgrasveld op kosten van de 

gemeente (aanleg en vervanging).  

 

INITIATIEFRECHT INWONERS  

Inwoners hebben het recht om bij de gemeente een gezamenlijk plan in te dienen. De 

beoordeling gaat volgens het principe ‘ja, mits…’.  

 

 

LIJST TWEE , DAAR KUN JE WAT MEE! 


