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VOORWOORD
De vereniging Ondernemend Berkelland doet opnieuw mee aan de gemeenteraadsverkiezing. In 2010
deden wij, OBL, voor het eerst mee. Met twee raadszetels maakten wij ons debuut. Een ongekend
resultaat wat we in 2014 wisten te herhalen. De 3e raadszetel misten we op een haar na, maar in 2018
gaan we zeker voor de 3e raadszetel.
Wij doen geen concessies aan transparantie openheid en objectiviteit. Vandaar de slogan voor de
verkiezingen in maart 2018 :
OBL: Onafhankelijk Betrokken en Loyaal.

VISIE
Ons uitgangspunt is en zal ook voor de komende jaren zijn: Berkelland kan alleen goed functioneren bij
een onafhankelijk en transparant bestuur. Besturen is innoveren, loyaal aan de inwoners en de tijd vooruit
zijn.
OBL wil de regie in Berkelland zo veel mogelijk in eigen hand houden.
Er moet zeker worden samengewerkt met andere gemeenten, maar we willen wel baas in eigen
Berkelland blijven.
OBL vindt samen besturen met de inwoners belangrijk. Elke burger moet onderwerpen voor een
raadsvergadering moeten kunnen aandragen.
De burger heeft recht op een goede en heldere communicatie met de gemeente, een goede
dienstverlening en proactieve ondersteuning bij initiatieven. Berkellanders hebben het recht gehoord te
worden door een loyaal meedenkend bestuur.
De gemeente heeft als taak de burger en ondernemer te ondersteunen.

1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN
OBL wil de krimp ombuigen naar kansen en groei.
De woningmarkt is een vrije markt en kan en mag niet worden ingeperkt door bouwstops.
Projectontwikkelaars bouwen echt niet voor leegstand en beslissen zelfstandig voor welke doelgroep ze
bouwen.
OBL vertrouwt op gezonde marktwerking waardoor woningen goedkoper worden.
OBL wil in ieder geval meer en goedkopere starterswoningen. Eventueel door splitsing van woningen of
omvorming van andersoortige gebouwen naar woningen.
Wij verwachten dat de krimp zelfs kan meevallen of omgezet kan worden naar groei als de juiste
maatregelen en stimuleringen worden gegeven aan het ontwikkelen van centrumplannen, het verbeteren
van de bestaande woningvoorraad en het opknappen van woonwijken en industrieterreinen.
En ruim baan voor bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden in Berkelland. Zij zorgen immers voor
werkgelegenheid waardoor bestaande inwoners blijven en nieuwe inwoners zich vestigen.
(Startende) ondernemers moeten niet worden belemmerd om in de leegstaande bebouwing in het
buitengebied activiteiten te beginnen anders dan agrarisch. Dit houdt het platteland leefbaar en voorkomt
leegstand.
Met het herbestemmen van onbebouwde terreinen willen wij voorzichtig zijn, omdat bij economisch
herstel of zelfs groei deze terreinen weer hard nodig kunnen zijn.
Wij willen het afwaarderen van gemeentelijke bouwgronden pas effectueren na gedegen onderzoek.
De markten in de kernen en de dorpen zijn een waardevolle aanvulling voor de consument. Samen met
de kraamhouders zorgen voor een divers aanbod en een goede bereikbaarheid van de markt.

2. VITAAL PLATTELAND
Landbouwactiviteiten geven voor Berkelland werkgelegenheid. De ontwikkeling van het buitengebied
moet veel meer aandacht krijgen als economische factor.
OBL is zeer gehecht aan het landschap, maar ziet ook de economische kansen van het gebied.
Bestaande boerenbedrijven moeten de kans krijgen te groeien. Ondernemers beslissen zelf of ze voor
een biologische variant kiezen.
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In het gemeentehuis moet, samen met de ondernemers, worden meegedacht aan het tot stand brengen
van nieuwe activiteiten/ontwikkelingen in het buitengebied.
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Nieuwe economische dragers, zoals de sectoren zorg, energie, recreatie en toerisme en overige
bedrijvigheid zullen wij ondersteunen.
Het begrip ‘megastal’ vinden we vaag. Zo zou je 2 bedrijven naast elkaar niet typeren als megastal en
zodra ze van 1 eigenaar zijn of aan elkaar gebouwd zijn is het wel een megastal. OBL vindt dat de
regelgeving op het moment van aanvraag maatgevend moet zijn.
Het is nodig om mogelijkheden te scheppen voor ondernemen en ons hard te maken voor
functieverandering op bestaande locaties.
OBL is van mening dat in het buitengebied veel meer mogelijk moet zijn om leegloop tegen te gaan. Het
houdt verpaupering tegen en biedt werkgelegenheid.
OBL wil een vlotte behandeling van vergunningprocedures. De gemeentelijke wetgeving mag niet

strenger zijn dan de landelijke wetgeving en de regels moeten vooral functioneel zijn.
In het algemeen willen wij minder regeldruk en laten onderzoeken of vergunningen kunnen worden
vervangen door algemene regels.
Verder willen wij de procedures verkorten door o.a. het welstandsadvies geheel af te schaffen. Het veel
eerder in behandeling nemen van aanvragen en deze klantvriendelijk, meedenkend en positief
benaderen, lijkt vanzelfsprekend.
Het bestemmingsplan buitengebied moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

3. ONTWIKKELING
De gemeente Berkelland heeft veel natuur en we willen dat graag behouden. OBL is van mening dat het
niet noodzakelijk is om landbouw te beperken rondom natuurgebieden.
De handhaving is OBL een doorn in het oog. Veel burgers en ondernemers ondervinden de gemeente als
een last in plaats van een hulp bij het realiseren van hun wensen en bijdrage aan de ontwikkeling van de
gemeente. Meer geld naar handhaving en BOA’s is dus echt overbodig. Dat moet echt anders.
In plaats van preventieve aanpak kan er tegen overlast gevende jongeren onder invloed van alcohol, hard
worden opgetreden Dit kan met de bestaande ambtenaren en middelen.
OBL wil een onafhankelijk onderzoek naar het handhavingsbeleid binnen de gemeente om vermeende
willekeur uit te sluiten.

4. ZORG, OUDERENBELEID en JEUGDZORG
Er zijn steeds meer zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten gegaan.
In de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) komt de nadruk bij begeleiding steeds meer te liggen
op de eigen verantwoordelijkheid van burgers zelf en wordt de mantelzorg nog belangrijker dan het nu al
is.

Ook mantelzorgers dienen ontlast te worden door het inzetten van huishoudelijke hulp en vrijstelling van
sollicitatieplicht. Indien noodzakelijk zou de gemeente financieel kunnen bijspringen.
Met de schaarse middelen uit Den Haag moet de gemeente de uitvoering van deze wet zo goed mogelijk
uitvoeren.
Eenzaamheid onder ouderen is een toenemend probleem. Hier zou meer aandacht en financiële
middelen op zijn plaats zijn. Ook voor de totale ouderenzorg.
OBL houdt er rekening mee dat niet alle oudere inwoners thuis zijn in de digitale wereld. Er dient dus
altijd een alternatief beschikbaar te zijn.
Om de zorg optimaal te kunnen houden moet kostenverhogende zaken, zoals de enorme bureaucratie,
sterk verminderen. Preventie zorgt voor minder toestroom naar de gespecialiseerde zorg.

5. CULTUUR
OBL wil dat inwoners en verenigingen de eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen. Maar niet op
kosten van de gemeenschap. De gemeente stimuleert inwoners om met cultuur in aanraking te komen
zoals muziekonderwijs en lidmaatschap wan de bibliotheek.
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OBL wil voorkomen dat kwetsbare mensen geen of minder zorg ontvangen.
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6. SPORT
Sport is belangrijk voor de gezondheid en kent ook sociale aspecten (samen doen).
OBL ondersteunt activiteiten waarmee de inwoners worden gestimuleerd te gaan sporten en te blijven
bewegen en dient dus in alle geledingen van de samenleving blijvend gestimuleerd en ondersteund te
worden.
Belangrijk vinden we om de jeugd te laten sporten.
OBL wil dat de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen voor alle verenigingen moet gelden en
zij onafhankelijk moeten worden van de gemeente. We zullen kritisch naar de uitgaven moeten kijken.
Privatisering van de sportaccommodaties willen wij, waar het kan, verder bevorderen. Sportkantines
hebben hun eigen verantwoordelijkheid naar hun leden toe als het gaat om assortiment (gezond eten) en
alcoholbeleid.

7. VRIJWILLIGERS
Berkelland kent duizenden vrijwilligers die vaak met hart en ziel een vereniging, een instelling of in
individueel verband een bijdrage leveren aan de leefbaarheid binnen Berkelland.
OBL wil vrijwilligers blijven stimuleren en waar nodig ondersteunen en daarom het huidige
vrijwilligersbeleid handhaven en waar nodig verbeteren.
Het is niet de bedoeling dat vrijwilligers betaalde zorgtaken gaan overnemen.

8. SOCIAAL BELEID
Voor oudere inwoners vindt OBL het belangrijk, dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Levensloopbestendig wonen moet gestimuleerd worden. Indien dit niet meer voldoet gaan we voor
kleinschalige zorg verdeeld over de kernen. Om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement
geraken, geeft de gemeente regelmatig voorlichting over bijvoorbeeld de regiotaxi, woningaanpassingen
en bijeenkomsten voor ouderen.
Het waar nodig financieel ondersteunen van de minima zodat hun maatschappelijke positie verbetert,
zullen wij blijven ondersteunen.
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De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering (langdurig werklozen) verplichten een
tegenprestatie te leveren in de samenleving of een leer- werktraject te gaan volgen.
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Gehandicapten moeten ondanks hun handicap zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.
OBL wil bevorderen, dat openbare voorzieningen geschikt en veilig zijn voor mensen met rollators,
rolstoelen en/of andere hulpmiddelen.
We willen zorgen voor voldoende aangepaste woonruimte voor mensen met een handicap.
In geen geval gaat OBL akkoord met het verhogen van de OZB om bovenstaande te
realiseren.

9. VOLKSGEZONDHEID
Het gemeentelijke gezondheidsbeleid richt zich op het bevorderen van het welzijn van de burger. OBL
vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende disciplines binnen de

gezondheidszorg.
OBL wil het basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg in stand houden zodat tijdig door schoolarts
en leerkracht problemen worden gesignaleerd.
De bereikbaarheid van de huisartsenpost(en) vinden wij zeer belangrijk.

10. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
Lokale bedrijventerreinen willen wij blijvend verbeteren, evenals de ontwikkeling van regionale
bedrijventerreinen, zoals de Laarberg. Uiteraard in samenspraak met de gevestigde ondernemers.
Ook willen wij de winkelgebieden aantrekkelijker maken. Bereikbaarheid van de winkels met zo weinig
mogelijk beperkingen voor de ondernemers.
Het winkelbestand in de grote kernen willen we op niveau houden door middel van voldoende diversiteit
en altijd in overleg met de bestaande ondernemers..
OBL wil voor de grote kernen winkelgebieden met een vriendelijke uitstraling en met voldoende
parkeerplaatsen.
Het verplaatsen van winkel kan alleen op basis van vrijwilligheid. Bestaande winkels buiten het centrum
mogen van OBL blijven bestaan.

11. RECREATIE EN TOERISME
Berkelland, als Achterhoekse gemeente kan nog meer profiteren van de vrijetijdseconomie. Deze zorgt
voor omzet en banen.
Promotie willen wij door één toeristische organisatie ‘Achterhoek’ laten verzorgen en zo de combinatie
Berkelland en de Achterhoek verstevigen.
Daarnaast zullen wij initiatieven van lokale ondernemers graag ondersteunen.
Het aantrekkelijk houden van de bestaande fiets- wandel- en ruiterpaden, maar ook nieuw aan te leggen
paden is voor de recreant van buiten, zijn ook voor de eigen inwoners aantrekkelijk.

Het is belangrijk dat de winkelgebieden, de bedrijven en de voorzieningen goed en
veilig te bereiken zijn, en het gemeentelijk groen er netjes en verzorgd uit zit. Er kan
dus niet bezuinigd worden op groenonderhoud. Vooral in de winkelgebieden willen we aandacht voor
ruimere parkeergelegenheden.
In de kleine kernen moet de gemeente zich maximaal inspannen om de voorzieningen
in stand te houden.
Er moet een plan komen voor aanleg en verbetering van duurzaam veilig inrichten van
wegen. Niet nog meer kruisingsplateaus en nare hobbels.
In woonwijken willen wij 30 km/uur zones en in het buitengebied 60 km/uur zones.
OBL wil dat de gemeente en de regio de innovatie in de lokale- en regionale economie
blijft ondersteunen.
Grootschalige veranderingen in uw leefomgeving buurt kunnen alleen doorgang vinden na
instemming van de bewoners.

13. ONDERWIJS EN JEUGD
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12. LEEFOMGEVING
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Met de huidige opheffingsnorm in Berkelland, kunnen de scholen in de kleine kernen
hopelijk blijven bestaan.
Alle stichtingsbesturen staan dan voor een grote opgave om met creatieve oplossingen
zoveel mogelijk scholen in de kernen te behouden.
De gemeente bevordert in nauw overleg met de stichtingsbesturen van de scholen over
fusies en samenwerking, zodat in een aantal kernen de school toch kan blijven bestaan.
OBL vindt het belangrijk dat alle kinderen in Berkelland kunnen zwemmen. Waar nodig
zullen we proberen het schoolzwemmen te bevorderen.
Ter voorkoming van overlast in bepaalde kernen zal OBL gezamenlijk met de jeugd
met een initiatief komen voor een jeugdhonk als alternatief voor op straat hangen.
Het ontstaan van een jongerenraad in Berkelland zal OBL toejuichen, deze raad zou een
adviserende rol richting de gemeenteraad kunnen hebben.

14. VERKEER EN VERVOER
OBL wil de verkeersveiligheid centraal stellen.
Wegenonderhoud is belangrijk om dit in stand te houden en hier mag dus niet op
bezuinigd worden.
Alle verkeersremmende maatregelen in de gemeente Berkelland willen wij opnieuw
beoordelen. Vaak bevorderen ze de veiligheid niet eens, maar zijn wel hinderlijk voor
ambulances, andere hulpdiensten en het personenvervoer.
Pas als bewezen wordt dat verkeersremmende maatregelen echt zin hebben, willen wij
die plaatsen of in stand houden.
Aandacht is nodig voor onveilige verkeerssituaties rond scholen, die ontstaan bij het
brengen en halen van kinderen.
Openbaar vervoer vinden we voldoende aanwezig in Berkelland.

15. VEILIGHEID
OBL pleit voor een lik op stuk beleid voor jongeren die in de fout gaan.
Voor alle inwoners geldt : De vernieler betaalt, en wordt aangesproken op zijn
daden.
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16. MILIEU
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Een schoon milieu is belangrijk.
Het ontwikkelen van alternatieve energie willen we bevorderen. Maar we vinden dat de
meeste winst is te behalen met een realistisch milieubeleid. We investeren dus alleen
in duurzaamheid indien dit niet duurder is de huidige situatie. Voorkomen moet
worden dat er geld wordt uitgegeven aan onrealistische, onhaalbare projecten.
Als gemeente maken we gebruik van groene energie als het niet duurder is dan de
huidige aanbieder.
De landelijke en provinciale wet- en regelgeving is maatgevend. Extra gemeentelijke
regelgeving, behoudens handhaving, vinden wij overbodig.
Wij ondersteunen met raad en daad (maar niet financieel), initiatieven van (particuliere)
lokale en duurzame energieopwekkende projecten waaronder zonnepanelen, windmolens
en biogas, liefst opgezet door lokale ondernemingen.
Asbest is een probleem van de eigenaar. OBL is er geen voorstander van dat de kosten
van sanering op de gemeenschap worden verhaald.
De huidige afval- en ophaal systeem voldoet prima. OBL wil geen gemor aan het
huidige systeem.
Nog meer afvalscheiding door inwoners is onnodig, en dient achteraf te geschieden door
een afvalverwerker.

17. GROND en WONINGBOUW
OBL is voorstander van marktwerking en is van mening dat niemand gaat bouwen voor
leegstand. Wij willen starters op de woningmarkt goedkoper gemeentelijke grond
aanbieden. Dit geldt ook voor de grond van industrieterreinen.
Op deze manier wordt de gemeente Berkelland aantrekkelijker voor (toekomstige)
bewoners en (toekomstige) ondernemers/bedrijven.
OBL is ook van mening dat iedereen plezierig moet wonen. Om dit te bereiken zal er
een betere verdeling moeten plaatsvinden van woonvormen voor verschillende
doelgroepen.
OBL is voorstander van:
- Algemeen bouwen om doorstroming te stimuleren.
- Extra aandacht voor woningen in de lagere huursector ten behoeve van starters en
senioren, en specifieke aandacht voor de combinatie van wonen met zorg- en
welzijnsdiensten voor mensen uit bijzondere doelgroepen.
- Levensloopbestendig wonen met daarbij voorzieningen voor jong en oud.
- Promoten van de subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen.

18. FINANCIEN EN LOKALE HEFFINGEN
OBL wil financieel gezonde en transparante gemeentelijke financiën.
OBL wil geen nieuwe belastingen invoeren en kritisch kijken naar de uitgaven.
We willen de onroerend zaak belasting (OZB) verlagen door te bezuinigen op de
organisatie- en personeelskosten. Bij grote overschotten wordt bekeken of er terug kan worden betaald
aan de burgers.
We stoppen met de uitverkoop van gemeentelijk bezit.
OBL richt zich op het financieel gezond houden van de gemeente Berkelland.
Wij verwachten van alle instellingen en organisaties meer zelfredzaamheid en het
onafhankelijk willen zijn van gemeentelijke subsidies.

19. RESERVES

20. BESPARINGEN
Er moeten minder ambtenaren komen. Er mag niet worden teruggevallen op ‘behoudens
nieuwe taakstellingen’. Er moet ook een correctie komen voor uitbestede taken sinds de
samenvoeging van de gemeenten 10 jaar geleden.
Meer transparantie en controle op het ambtenarenapparaat van het gemeentehuis. Geen ‘slager en eigen
vlees’.
Er zijn gemeenten die de gemeentelijke loketten hebben gesloten en de meeste zaken
digitaal met de burger regelen. Daar waar het niet digitaal kan wordt een afspraak
gemaakt op het gemeentehuis of bij de burger thuis. Er dient ten alle tijden een
alternatief voor de digitale wereld te zijn. Paspoorten en rijbewijzen kunnen thuis
worden afgeleverd. OBL wil onderzoeken of dit voor Berkelland haalbaar is.
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De gemeente Berkelland kent veel financiële risico’s.
Een goede reservepositie vinden wij belangrijk om weerbaar te zijn tegen de risico’s
die er altijd zullen zijn en komen.
Voor de komende jaren zal OBL dan ook niet instemmen met grote investeringen.
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21. TENSLOTTE
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In het voorgaande presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de periode 20182022. Het is van belang dat er overeenstemming is tussen een programmapunt en de
financiële onderbouwing. Bij elk plan moet rekening worden gehouden met geld. En
daar zijn wij ons zeer van bewust.
Daarnaast heeft Berkelland te maken met lagere inkomsten uit grondtransacties en
bouwactiviteiten. Ook stijgen de uitgaven door een toename van het aantal mensen dat
een beroep moet doen op een bijdrage van de gemeente.
Om de gemeentelijke financiën in de hand te houden zal er uitgegaan worden van een
doordacht financieel plan zonder verhogingen van de OZB en andere tarieven.
Er zal verder moeten worden bezuinigd en bij grote investeringen continu de afweging
worden gemaakt of deze noodzakelijk zijn.
OBL stelt zich positief op en gaat de verantwoordelijkheid van het besturen van de
gemeente Berkelland niet uit de weg.
Onafhankelijk, Betrouwbaar en Loyaal maar zeker ook enthousiast zetten wij opnieuw
ons beste beentje voor.
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