VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA DUIVEN 2018

PvdA Duiven - Samen Vooruit!
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart
2018. Voor ons is dit de basis om verder te werken aan concrete plannen om samen te werken
aan een gemeente voor ons allemaal. We willen samen vooruit, met ruimte voor wie wat wil en
vooral ook waardig voor wie niet kan.
Vanuit onze sociaaldemocratische achtergrond bouwen wij aan een gemeente waarin iedereen
zich thuis kan voelen. Voor de PvdA Duiven zijn de waarden vrijheid, democratie,
rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit de basis van ons denken en handelen.
Willen wij onze ambities waarmaken vraagt dat om een sterke PvdA in Duiven. Wij kunnen dat
niet alleen, maar wel samen met u.
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Armoedebestrijding
Het gaat goed met de economie in Nederland en het aantal banen neemt toe. Dat is goed
nieuws, maar niet iedereen profiteert daarvan. Er blijft een kwetsbare groep voor wie
geldzorgen de realiteit van iedere dag is. Voor die groepen, ook in de gemeente Duiven, wil de
PvdA Duiven extra aandacht. Iedereen moet immers mee kunnen doen.
Wij willen op de eerste plaats aandacht voor kinderen. Elk kind moet mee kunnen doen!
Gemeentelijk armoedebeleid moet er op gericht zijn dat ieder kind kan sporten, mee kan op
schoolreisjes en dat ieder kind kan genieten van kunst en cultuur.
Heel belangrijk is ook de zorg voor mensen met schulden. Wij willen dat bij de beoordeling van
aanvragen tot bijvoorbeeld kwijtschelding van gemeentelijke belasting gekeken wordt naar
wat iemand kan besteden.

Zorg en toegankelijkheid
De gemeente heeft een belangrijke taak bij het helpen van inwoners die gezondheidszorg en
ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt van de PvdA Duiven blijft dat iedereen de zorg
moet krijgen die nodig is. Het beschikbare budget mag nooit leidend zijn.
Aandacht voor de mantelzorger is heel belangrijk. Ouderen blijven langer thuis. Dit betekent
meer lasten op de schouders van partners, familie en buren. De PvdA Duiven wil daarom extra
ondersteuning bieden om het belangrijke werk van de mantelzorgers mogelijk te maken.
Op zijn beurt is de gemeente verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van haar gebouwen
voor iedereen. Wij vragen een ieder ons te informeren waar dit niet het geval is zodat wij
ermee aan de slag kunnen.

Duurzaamheid
Het belang van duurzaamheid is voor de PvdA Duiven vanzelfsprekend. We zullen blijvend
aandacht moet schenken om de wereld netjes aan onze kinderen door te geven. Dat is niet
alleen een zaak voor grote bedrijven, de regering in Den Haag, maar een verantwoordelijkheid
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van ons allemaal. Daarom moeten we kritisch naar onze directe omgeving kijken, in onze eigen
gemeente.
Juist een gemeente kan en moet een leidende rol hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij
denken hierbij aan hergebruik van materialen en inzet van alternatieve energiebronnen. De
gemeente moet niet alleen het goede voorbeeld geven. Ze moet inwoners stimuleren ook zelf
gebruik te maken van duurzame oplossingen.
De PvdA Duiven is daarom voorstander om het systeem van afvalscheiding kritisch te blijven
volgen. We moeten ons blijven afvragen of het beter en goedkoper kan.

Leefbaarheid en veiligheid
Iedereen verdient een leefbare buurt om in te wonen. Een buurt waar men zich veilig en thuis
voelt, waar kinderen op straat spelen en waar mensen met elkaar leven.
Voor het oplossen van problemen in de buurt kunnen bewoners zelf initiatieven aandragen.
Het kan daarbij gaan om problemen zoals vervuiling en overlast door huisdieren of verkeer.
Buurtbewoners zelf weten vaak het beste wat er in hun buurt speelt en welke verbeteringen
wenselijk zijn.
De gemeente moet zich actief inspannen om burgers te stimuleren met eigen initiatieven te
komen voor verbeteringen. Door helderheid te geven wat mogelijk is aan (burger)participatie
heeft de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid.
Veiligheid is een prioriteit van de PvdA Duiven. Gemeentelijke instanties moeten hiervoor
samenwerken. Bij deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur in het contact met de
burgers. Dit willen wij behouden.

Woningbouw
In de gemeente Duiven heeft iedereen het recht op goede en betaalbare woonruimte. Dit is
niet voor iedereen weggelegd. De PvdA Duiven wil betaalbare woningen voor huurders en
voor de (startende) kopers.

4

Naast betaalbaarheid zal Duiven ook rekening moeten houden met veranderingen in de
maatschappij. De vergrijzing vraagt om betaalbare seniorenwoningen met aangepaste eisen.
Ook jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om hun wooncarrière te kunnen beginnen in
Duiven, Groessen of Loo. De PvdA Duiven wil zich actief inzetten zodat iedereen zich in
Duiven kan thuis voelen met een geschikte en betaalbare woning.

Verkeer, bereikbaarheid en openbaar vervoer
De doortrekking van de A15, de verbreding van de A12 en andere aanpassingen aan het
wegennet rondom Duiven hebben consequenties voor de gemeente. Er zullen nadelige
gevolgen zijn ten aanzien van fijnstof, verkeers- en geluidsoverlast. De PvdA Duiven zet zich in
deze overlast te minimaliseren.
Een goede mobiliteit van ouderen en mensen met een beperking draagt bij aan de leefbaar in
de gemeente. Buurtbussen of burgerinitiatieven om die mobiliteit te vergroten moeten door
de gemeente gestimuleerd worden. Hierbij hoort een goedwerkend net van (bus)verbindingen
met aansluiting op andere vormen van openbaar vervoer.

Economie en werkgelegenheid
Nu het economisch beter gaat is het moment aangebroken om iedereen mee te laten delen in
de voorspoed. De ideale situatie is voor de PvdA Duiven een betaalde baan met een vast
contract. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
Voor mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt, moet de gemeente zich
extra inzetten. Dit kan zijn omdat iemand een arbeidsbeperking heeft of (tijdelijk) geen werk
kan vinden. Voor hen heeft de gemeente Duiven een verantwoordelijkheid te zoeken naar een
zinvolle dagbesteding. Dit is goed voor de sociale contacten en de eigenwaarde. Ieder mens
verdient het om zich dienstbaar te kunnen maken voor de gemeenschap.
Ondernemers, grote bedrijven en (vooral) het Midden- en Klein Bedrijf, zijn in onze regio de
bron van arbeid. Het verder verbeteren van de communicatie met ondernemers in de regio en
een dienstverlenende houding vanuit het gemeentehuis zijn daarbij vanzelfsprekend. Een
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goede samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven is belangrijk voor de
werkgelegenheid.

Sport en verenigingen
Sport is gezond, het schept saamhorigheid en zorgt voor onderling respect. Bovendien
bevordert sport de sociale samenhang van verschillende groepen. Het is daarom van groot
belang dat sporten voor iedereen toegankelijk is.
Veel (sport)verenigingen worden door vrijwilligers op de been gehouden. Het wordt steeds
moeilijker om voldoende mensen hiervoor te vinden. Dit is een bedreiging voor het
voortbestaan van deze verenigingen. Het faciliteren van vrijwilligers is voor het aanbod van de
verenigingen en sportclubs belangrijk. Voor dit brede aanbod en het voortbestaan van
verenigingen zet de PvdA Duiven zich in.

Onderwijs, cultuur en recreatie
Onderwijs is belangrijk voor de kansen van kinderen. Kinderen moeten vooral kind kunnen
zijn. Goed onderwijs is een garantie om later bij te dragen aan een sterke en sociale
samenleving.
Daarom vindt de PvdA Duiven het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen
op school. Een goed schoolgebouw hoort daarbij. De school moet het beste uit de kinderen
naar boven halen.
Naast goed onderwijs is ook kunst en cultuur belangrijk voor de vorming van een kind. Hierbij
geldt, vroeg geleerd is oud gedaan. In Nederland is een grote traditie met betrekking tot het
culturele leven zoals muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Deze
voorzieningen wil de PvdA Duiven in stand houden voor de binding en vorming.
Dit geldt ook voor de natuurgebieden in Duiven. Wij koesteren onze streek en zijn eigen
identiteit. Iedereen moet hiervan kunnen genieten.
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Dienstverlening en financiën
De gemeente is er voor de bewoners. Diensten die de gemeente aanbiedt moeten
toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen.
We verwachten van de gemeente dat hierover actief, duidelijk en via diverse media
gecommuniceerd wordt. Dit kan met verbeterde en begrijpelijke digitalisering. Voor mensen
die niet meer mee kunnen met de moderne communicatie moet de gemeente zich actief
opstellen.
De financiën van de gemeente moeten op orde zijn en blijven. Dat is een belangrijk
uitgangspunt.
De afgelopen jaren zijn flinke bezuinigingen doorgevoerd. Ook op gebieden waar de PvdA
Duiven dat liever niet had gezien. Nu het financieel beter gaat, moet iedereen daarvan kunnen
profiteren. De PvdA Duiven vindt nog steeds dat de sterkste schouders de zwaarste lasten
moeten dragen.

Afsluitend
Als lokale PvdA-afdeling waarin Duivenaren met een sociaaldemocratische achtergrond, maar
vooral ook geworteld in de Duivense samenleving, willen wij graag verder bouwen aan onze
gemeente. Samen Vooruit!
Wanneer zijn wij over vier jaar tevreden? Als we onszelf in de spiegel kunnen kijken en kunnen
zeggen:
1. We hebben alle mogelijkheden gebruikt om armoedebestrijding te lijf te gaan.
2. We hebben samen met andere politieke partijen, voorstellen gedaan om de
doortrekking van de A15 zo acceptabel mogelijk te maken. Dit dossier is geen
strijdpunt en mag het ook niet worden.
3. Wij hebben een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de gemeente Duiven, of
dit nu onze eigen voorstellen zijn of via ondersteuning van voorstellen uit de
samenleving of andere politieke partijen.
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4. We constateren dat in een tijd van individualisering Duiven een fijne plaats is gebleven
om te wonen en te werken, het dorpse karakter behouden is gebleven, maar ook het
aanbod van kunst en cultuur nog steeds past bij het aantal bewoners.
5. We zijn trots op een winkelcentrum dat nog verder ontwikkeld is. Wij zullen dat
nauwgezet blijven volgen.
6. Wij ervaren, als inwoners van de gemeente Duiven, of we nu wonen in Groessen, Loo of
Duiven, dat de veiligheid en mobiliteit verbeterd is voor iedereen.
7. Wij kunnen, als lokale afdeling van de PvdA in Duiven, in 2022 een lijst presenteren
met een reële afspiegeling van de Duivense bevolking.

Wij willen onze ambities bereiken of dit nu in de gemeenteraad is of in het college. Wij hopen
op uw steun en stem 21 maart 2018 PvdA!
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