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PvdA Duiven – Het moet anders.  

Samen kunnen we dat! 
 

Het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 16 maart 2022 

is de basis om samen verder te werken aan een gemeente voor ons allemaal. De 

afgelopen vier jaar is niet alles even goed verlopen. Door onder meer de bezuinigingen 

in 2019 en de coronacrisis die begin 2020 begon, hebben onze inwoners het niet 

allemaal even goed en gemakkelijk gehad. Sommige hebben zelfs niet mee kunnen 

doen aan onze samenleving en moesten aan de zijlijn blijven staan.   

Kortom: Het moet anders. Samen kunnen we dat!   

De Partij van de Arbeid staat al generaties lang met twee benen midden in de 

samenleving. Als lokale partij blijven wij investeren in goede contacten met dorpsraden, 

wijkraden, (sport)verenigingen, stichtingen, wijkteams en vooral met onze inwoners.  

Uiteraard hebben wij goede contacten met fracties uit de regio, bij de provincie, bij de 

Eerste- en Tweede Kamer en bij de Europese fractie. Als wij vragen hebben over 

bepaalde overkoepelende vraagstukken of andere problematiek dan kunnen we daar 

met onze vragen terecht. 

De Partij van de Arbeid staat voor een rechtvaardige samenleving. Een samenleving van 

eerlijk delen, vast werk, goed wonen, emancipatie, een gezond leven, waarin iedereen 

het recht heeft om mee te praten en te beslissen. 

Wij willen als Partij van de Arbeid mensen met elkaar in contact brengen en verbinden. 

We geloven dat saamhorigheid heel belangrijk is in onze samenleving. Een samenleving 

waarin iedereen meetelt ongeacht waar je wieg heeft gestaan, hoe oud je bent of van 

wie je houdt.   

PvdA Duiven vindt het belangrijk dat iedereen voldoende kansen krijgt in het leven. De 

kans om een betaalbare woning te vinden. De kans om te sporten en van cultuur te 

genieten. De kans om passend werk te vinden, om een zinvolle dagbesteding te hebben 

en deel uit te maken van een sociaal netwerk. De kans om te wonen in een schone, 

veilige, duurzame, klimaatbestendige gemeente. Als het mis dreigt te gaan en onze 

inwoners kunnen geen beroep doen op hun netwerk, dan moet de gemeente zijn 

verantwoordelijkheid nemen, als uitvoerder van onder meer de Jeugdwet, de WMO en 

de Participatiewet. We zetten in op bestaanszekerheid voor iedereen.   

Om onze ambities waar te maken hebben we een sterke Partij van de Arbeid nodig in 

Duiven. Wij kunnen dat niet alleen, maar wel samen, samen met u.   

#bestaanszekerheid #saamhorigheid #iedereen-telt-mee   
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Armoedebestrijding   
Het gaat weer beter 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 deze inwoners wil PvdA Duiven 

extra aandacht. Iedereen moet immers mee kunnen doen.   

Door niet meer naar de bijstandsnorm te kijken, maar naar wat iemand te besteden 

heeft, ontstaat een eerlijkere en daadkrachtigere manier van armoedebestrijding. De 

PvdA Duiven vindt dat er maximaal ingezet moet worden op armoedebeleid. Naast de 

Gelrepas, gemeentelijke ziektekostenverzekering en diplomazwemmen, kunnen 

mensen die in armoede leven rekenen op gratis sport en cultuur, extra vergoeding voor 

(sport)kleding en schoenen, gratis schoolzwemmen, vergoeding van de (vrijwillige) 

ouderbijdrage op school, gratis schoolzwemmen, gratis verstrekken van menstruatie 

producten en/of een bijdrage in de kinderopvangkosten.   

Inwoners die in armoede leven kunnen in een isolement terechtkomen. Hun kinderen 

missen aansluiting bij leeftijdsgenootjes omdat het geld ontbreekt om mee te kunnen 

doen. Armoede verkleint de kans op een volwaardig bestaan, een goede gezondheid en 

het uitzicht op een vaste baan. De PvdA Duiven vindt dat iedere inwoner moeten 

kunnen rekenen op een helpende hand om een menswaardige toekomst op te bouwen.   

PvdA Duiven vindt het van groot belang om schulden te voorkomen. Door snel en vroeg 

te signaleren waar problemen ontstaan, kunnen lange trajecten voorkomen worden. 

Hiervoor moet voldoende capaciteit bij de gemeente beschikbaar zijn. 

Kortom:  

 Het besteedbaar inkomen is de basis van het armoedebeleid 

 Ieder kind doet mee. Armoede is geen belemmering voor sport, muziekles en 

zwemles 

#armoede #besteedbaar-inkomen #vroegsignalering #kinderen-in-armoede 

Zorg (en toegankelijkheid)   
De gemeente heeft een belangrijke taak bij het helpen van mensen die gezondheidszorg 

en ondersteuning nodig hebben, maar ook een taak om door preventie zorg-aanvragen 

te voorkomen. Het uitgangspunt van PvdA Duiven blijft dat iedereen de zorg moet 

krijgen die nodig is. Het beschikbare budget mag nooit leidend zijn en niemand mag 

tussen wal en schip geraken. Dit geldt voor iedereen.   

Aandacht voor de mantelzorger is heel belangrijk. Onze ouderen blijven langer thuis, 

waardoor mantelzorgers nodig zijn en blijven. Dit geeft extra lasten op de schouders 

van partners, familie en buren. PvdA Duiven wil daarom extra ondersteuning bieden om 

het belangrijke werk van de mantelzorgers mogelijk te maken.   

Te veel kinderen krijgen nu te zware zorg en te vaak een etiket opgeplakt. Wij vinden dat 

het consultatiebureau, het onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere 
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instellingen dicht bij het dagelijkse leven van kinderen, goed moeten samenwerken. Het 

is belangrijk dat problemen vroeg worden gesignaleerd en worden aangepakt. De zorg 

die nodig is, wordt geleverd. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.   

Kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond, krijgen in Duiven de kans om al hun 

talenten te benutten. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, een 

gezond bestaan, leuke evenementen, culturele –en sportvoorzieningen, uitstekend en 

compleet jongerenwerk en op een leven dat niet beheerst wordt door zorgen. De PvdA 

Duiven vindt aandacht voor het vervoer van kinderen die naar speciaal onderwijs heel 

belangrijk. Hierin staan de wensen van het kind centraal. Er wordt niet gekeken wat 

voordeliger is voor de gemeente, maar wat is beter voor het kind.  Ook hier is maatwerk 

het uitgangspunt.    

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van haar gebouwen, zodat 

iedereen deze gebouwen gemakkelijk kan binnen komen en naar het toilet kan. Maar 

ook op het gebied vervoer, infrastructuur en dienstverlening moet er nog veel verbeterd 

worden. Wij gaan ons inzetten dat de komende vier jaar er flinke verbeteringen in de 

toegankelijkheid van onze gemeente worden doorgevoerd, zodat bijvoorbeeld onze 

sporthal Triominos voor iedereen toegankelijk is. PvdA Duiven geeft daarmee actief 

invulling aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.   

Kortom: 

 Iedereen heeft recht op zorg op basis van wat je nodig hebt 

 Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en worden maximaal ondersteund 

 Ieder kind kan op een veilige manier naar school 

 Binnen 4 jaar is elk gemeentelijk gebouw en de openbare ruimte toegankelijk voor 

personen met een beperking 

#ondersteuning #gezondheidszorg #mantelzorg #vroegsignalering #toegankelijkheid 

#VN-verdrag   

Duurzaamheid   
Het belang van duurzaamheid is voor PvdA Duiven vanzelfsprekend. Dat is niet alleen 

een zaak voor grote bedrijven, de regering in Den Haag, maar een verantwoordelijkheid 

van ons allemaal. Daarom moeten we kritisch naar onze directe omgeving kijken.   

Juist een gemeente moet een leidende rol hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij 

denken hierbij aan hergebruik van materialen en inzet van alternatieve energiebronnen. 

Maar ook aan het klimaatneutraal maken van alle gebouwen die door de gemeente 

beheerd worden, zoals het gemeentehuis en sporthal Triominos.   

De gemeente moet niet alleen het goede voorbeeld geven. Ze moet inwoners 

stimuleren ook zelf gebruik te maken van duurzame oplossingen.   
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PvdA Duiven vindt dat de gemeente actiever de leidende rol op moet pakken en 

communiceert wat de komende plannen zijn, wat van eenieder verwacht wordt en wat 

het plan van aanpak gaat worden.   

De gemeente Duiven moet binnen een jaar na de verkiezingen een energievisie maken 

waarin staat hoe een CO2-neutrale gemeente bereikt gaat worden.  

Uiterlijk een jaar later moet Duiven een uitvoeringsplan hebben dat voor de komende 5 

tot 10 jaar een aantal haalbare projecten voor de productie van duurzame energie en 

besparing van energieverbruik vastlegt. Huiseigenaren, mensen die in een huurhuis 

wonen en bedrijven, die een groot deel van de projecten tot stand moet brengen, 

moeten een grote inbreng in de visie en het plan hebben.   

Om plannen zoals de Energie transitie, de Warmte transitie en de Klimaatadaptatie te 

laten lukken is het belangrijk dat de participatie, het mee praten en meedenken van 

inwoners, een nieuwe impuls krijgt waarbij duidelijk wordt wat van elkaar verwacht 

wordt en mag worden. Een belangrijk uitgangspunt voor PvdA Duiven is dat niet alleen 

gekeken wordt naar hoe onze gemeente de klimaatdoelen haalt, maar ook wat dat voor 

onze inwoners gaat betekenen. Bijvoorbeeld wat dit gaat betekenen voor inwoners die 

in een sociale huurwoning of betaalbare koopwoning leven, want wie betaalt het nieuwe 

fornuis, de nieuwe pannen en de nieuwe cv-ketel? PvdA Duiven vindt dat hier tenminste 

een taak voor de gemeente ligt om mee te delen in de kosten. Door de hoge gasprijzen 

ligt ook in onze gemeente energie-armoede op de loer. Stadsverwarming mag om die 

reden niet meer kosten dan gasverwarming. Omdat de Rijksoverheid deze prijzen mede 

vaststelt, is het een taak van de gemeente om de helpende hand toe te steken wanneer 

inwoners in problemen komen omdat ze de energierekening niet kunnen betalen.    

Wij willen onze gemeente verder vergroenen om hitte-stress tegen te gaan. De focus ligt 

hierbij op wijken waarin dit het hardste nodig is. De gemeente stimuleert daarnaast ook 

de inwoners om hun woning en leefomgeving te verduurzamen en te vergroenen. 

Hierbij denkt PvdA Duiven ook aan inwoners met een huurwoning als het gaat om 

bijvoorbeeld de waarde-cheques voor duurzame kleine oplossingen in huis.   

Kortom: 

 Binnen 4 jaar zijn grote stappen gezet in het klimaatneutraal maken van alle 

gebouwen die door de gemeente beheerd worden 

 De gemeente gaat samen met onze inwoners voortvarend aan de slag om voor 

2030 als gemeente een aantal haalbare projecten voor de opwek van duurzame 

energie uit te voeren 

 Het voorkomen van energie-armoede is de basis bij het halen van de 

klimaatdoelen 

#energievisie #wijken-vergroenen #duurzame-oplossingen   
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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.   

PvdA Duiven ondersteunt inwoners wanneer zij initiatieven aandragen voor het 

oplossen van problemen in de buurt, zoals het oprichten van buurtpreventieteams. 

Buurtbewoners weten zelf vaak het beste wat er in hun buurt speelt en welke 

verbeteringen wenselijk zijn. Door helderheid te geven van wat mogelijk is, heeft de 

gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid. Zo kan de gemeente via Mikado hulp 

en ondersteuning bieden of kan doorverwezen worden naar GGZ-instellingen.   

PvdA Duiven vindt het belangrijk dat de wijkraden van Duiven en de dorpsraden van 

Groessen en Loo op alle mogelijke manieren worden ondersteund om de wijk- en 

dorpsplannen, die de afgelopen jaren zijn voorbereid of nog ontwikkeld worden, 

kunnen worden gerealiseerd.    

Veiligheid is een prioriteit van PvdA Duiven. Gemeentelijke instanties moeten hiervoor 

samenwerken. Bij deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur in het contact 

met de burgers.   

Kortom: 

 PvdA Duiven hecht grote waarde aan het tot stand komen van de wijk –en 

dorpsplannen die voorbereid zijn of nog ontwikkeld worden door de wijkraden 

van Duiven en de dorpsraden van Groessen en Loo 

 De wijkagent is de sleutelfiguur tussen gemeente en inwoners waar het de 

veiligheid betreft 

#veiligheid #buurt-of-wijk #wijkagent   

Goed wonen voor iedereen   
In de gemeente Duiven heeft iedereen het recht op goede en betaalbare woonruimte. 

Dit is niet voor iedereen weggelegd. PvdA Duiven wil betaalbare woningen voor 

huurders en voor de (startende) kopers.   

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. Kleinschalige bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld 

“tiny houses” en woningen voor mensen met een beperking, verdienen bijzondere 

aandacht. PvdA Duiven wil zich inzetten zodat iedereen zich in Duiven kan thuis voelen 

met een geschikte en betaalbare woning. PvdA Duiven wil daarnaast dat er bij ieder 

nieuwbouwproject voldoende sociale huurwoningen en/of betaalbare koopwoningen 

worden gebouwd.     
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In onze gemeente wordt ook ruimte geboden aan mensen die op de vlucht zijn voor 

oorlog en geweld, hier werkzaam zijn maar uit een ander land komen en zij die net een 

Nederlands staatsburgerschap hebben ontvangen.   

Kortom: 

 Bij de nieuwbouw van woningen moeten voldoende betaalbare woningen voor 

huurders en voor (startende) kopers gebouwd worden 

 Ook kleinschalige bouwprojecten zijn mogelijk in onze gemeente bijvoorbeeld 

“tiny houses” en woningen speciaal voor mensen met een fysieke beperking 

#betaalbare-woningen #vergrijzing #tiny-houses #woningen-voor-

mensenmetbeperking   

Verkeer, bereikbaarheid, OV en de fiets   
De doortrekking van de A15, de verbreding van de A12 en andere aanpassingen aan het 

wegennet rondom Duiven hebben gevolgen voor de gemeente. PvdA Duiven zet zich in 

deze overlast zo klein mogelijk te houden en in te spelen op alle gevolgen van de aanleg 

van de A15.   

We verplaatsen ons bij voorkeur per fiets, scootmobiel, lopend of in de (elektrische) 

rolstoel. In het centrum van Duiven komt een blijvende oplossing voor het 

fietsparkeerprobleem. Bij ieder openbaar gebouw in onze gemeente komt minimaal 

één laadpunt voor de elektrische fiets.   

Een goede mobiliteit van ouderen en mensen met een beperking draagt bij aan de 

leefbaarheid in onze gemeente. Daarbij vindt PvdA Duiven dat in de gemeente meer 30 

km-zones moeten komen en de straten aangepast moeten worden aan hoe ze gebruikt 

worden.   

PvdA Duiven vindt het belangrijk dat er een directe verbinding (door bijvoorbeeld de 

buurtbus) komt tussen de dorpskernen van Groessen en Loo en het centrum van 

Duiven, het station van Duiven én de Intratuin/Nieuwgraaf. Buurtbussen of 

burgerinitiatieven om die mobiliteit te vergroten moeten door de gemeente 

gestimuleerd worden.   

Kortom: 

 We doen er alles aan om de overlast van de aanleg van de A15 en de verbreding 

van de A12 zo klein mogelijk te houden 

 Het fietsparkeer-probleem in het centrum wordt opgelost 

 Bij ieder openbaar gebouw komt tenminste één oplaadpunt voor een elektrische 

fiets 

 Initiatieven die er voor zorgen dat inwoners van Groessen en Loo naar het 

centrum, de Intratuin en het NS-station kunnen worden gestimuleerd en 

ondersteund 

#fijnstof #fiets #scootmobiel #rolstoel #mobiliteit #ov   



 

Verkiezingsprogramma PvdA Duiven 2022   pagina 8 

 

Economie en werkgelegenheid   
De ideale situatie is voor PvdA Duiven een betaalde baan met een vast contract. Maar 

dat is niet voor iedereen weggelegd of wenselijk.   

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 

om 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 voor 

PvdA Duiven vanzelfsprekend. Een goede samenwerking tussen de gemeente en het 

bedrijfsleven is belangrijk voor de werkgelegenheid. Maatwerk is het uitgangspunt om 

ondernemers een helpende hand te bieden om uit de corona-crisis te komen.   

PvdA Duiven gaat uit van wat mensen kunnen en niet van wat ze niet kunnen. Hun 

talenten staan voorop, niet hun beperkingen. De gemeente en door de gemeente 

gesubsidieerde instellingen geven het goede voorbeeld: 5% van het aantal 

arbeidsplaatsen moeten worden gereserveerd voor inwoners uit de gemeente Duiven 

met een afstand tot de arbeidsmarkt.   

Mensen die in de bijstand zitten krijgen de kans om hun talenten optimaal te benutten. 

Uitgangspunt is dat zij met behoud van hun waardigheid werken aan hun terugkeer in 

het arbeidsproces. We zetten daarbij ook in op “ondernemen vanuit de bijstand”. 

Hiermee wordt niet alleen de kans op zinvol participeren groter maar bestaat ook zicht 

op uitstroom uit de bijstand als (kleine) ondernemer.   

Kortom: 

 De gemeente zet zich extra in voor mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding te vinden 

 Een goede communicatie met én een helpende hand waar nodig aan de 

ondernemers in onze gemeente is vanzelfsprekend   

 Tenminste 5% van het aantal arbeidsplaatsen bij de gemeente en door de 

gemeente gesubsidieerde wordt gereserveerd voor inwoners uit de gemeente 

Duiven met een afstand tot de arbeidsmarkt 

 Ondernemen vanuit de bijstand wordt ingevoerd in onze gemeente  

#dagbesteding #MKB #werkgelegenheid #bijstand  

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.   
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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 PvdA Duiven zich in.   

PvdA Duiven vindt dat sporten ook dichtbij in de wijk moet kunnen. Wij zijn dan ook een 

voorstander van multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties. Wij 

willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en allerlei andere 

activiteiten. Dit geldt uiteraard voor zover de sportclubs deze accommodaties niet zelf 

hoeven te gebruiken en het binnen de belastbaarheid valt van de betrokken 

(kunst)grasvelden. Sportaccommodaties moeten volledig toegankelijk zijn, ook voor 

mensen met een beperking.   

Een veilig sportklimaat is heel belangrijk zodat iedereen met plezier kan sporten zonder 

last te hebben van intimidatie en geweld. Wij willen dat sportverenigingen (meer) 

gebruik gaan maken van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij het vervullen van een 

specifieke taak of functie binnen de vereniging en krijgen hiervoor ondersteuning vanuit 

de gemeente.   

Kortom: 

 Iedereen moet kunnen sporten. Armoede of het hebben van een beperking mag 

hier geen belemmering in zijn 

 Sportparken en accommodaties worden multifunctioneel gebruikt, zodat ze 

overdag ook beschikbaar zijn voor onderwijs of andere activiteiten 

 De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd bij het vervullen van alle 

functies bij een sportvereniging 

#gezondheid #toegankelijkheid #accommodaties #multifunctioneel   

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 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.   

Iedereen kind hoort op jonge leeftijd (basisschool) de mogelijkheid te hebben om een 

zwemdiploma te hebben. De PvdA Duiven wil dat we stappen gaan zetten tot het 

herinvoeren van schoolzwemmen voor iedere kind. Wanneer dit in verband met het 

inkomen van de ouders problemen oplevert biedt de gemeente de ondersteunde 

helpende hand (zie punt 1).   



 

Verkiezingsprogramma PvdA Duiven 2022   pagina 10 

 

Ook na de schooltijd moet er een invulling gegeven worden hoe onderwijs vorm kan 

krijgen. Een leven lang leren wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd en verdient in 

onze gemeente ook verder uitgewerkt te worden.   

Naast goed onderwijs is ook kunst en cultuur belangrijk voor de vorming van een kind. 

Hierbij geldt, jong 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 PvdA Duiven in stand houden voor de 

binding en vorming.   

PvdA Duiven wil dat de gemeentelijke organisatie stageplekken en 

werkervaringsplaatsen biedt aan jongeren van het (V)MBO. Wij vinden dat de gemeente 

zich actief moet inzetten voor samenwerking tussen het (V)MBO en het bedrijfsleven om 

te komen tot een beteren aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.   

De samenleving doet meer en meer een beroep op de computervaardigheden van jong 

en oud. Om computervaardig te zijn en blijven zijn ervaring, opleiding en hulp 

noodzakelijk. PvdA Duiven stimuleert initiatieven waarbij bedrijven samen met scholen 

(Candea College) de samenwerking opzoeken om mensen digitaal vaardig te maken en 

te houden. Ook initiatieven waarbij bedrijven ouderenorganisaties ondersteunen in 

digitale vaardigheden worden gestimuleerd.   

Ook onze natuurgebieden moeten in stand blijven worden gehouden. Hierbij streven we 

tussen naar een mooie overgang tussen bedrijfsgebieden, (nog te bouwen) 

woongebieden en het buitengebied. Ze dienen als uitlaatklep voor iedereen die er 

gebruik van maakt en kunnen ook dienen voor andere activiteiten zoals wandelingen en 

sport. Wij koesteren onze streek en zijn eigen identiteit. Iedereen moet hiervan kunnen 

genieten.   

Kortom: 

 Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd 

 Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om op jonge leeftijd in contact te komen 

muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie 

 Leerlingen van het (V)MBO krijgen de mogelijkheid om stage te lopen bij de 

gemeente 

 Het digitaal vaardig maken en houden van inwoners die hier problemen mee 

hebben wordt door de gemeente in samenwerking met het Candea College 

gestimuleerd 

 Ons natuurgebied moeten beschermd worden en behouden blijven voor iedereen 

die hier gebruik van maakt  

#muziekschool #werkervaringsplaatsen #computervaardigheid #natuurgebieden 

#schoolzwemmen   
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Dienstverlening   
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. Voor mensen die niet (meer) mee kunnen met de moderne 

communicatie moet de gemeente zich actief opstellen en ondersteuning bieden.   

Als inwoners van onze gemeente een beroep doen op de gemeentelijke dienstverlening, 

vindt PvdA Duiven, dat er in begrijpelijke taal wordt gesproken en geschreven. We 

blijven hierin ook rekening houden met inwoners die geen gebruik maken van internet.   

Ook willen wij dat de gemeenterekening houdt met de inwoners die laag geletterd zijn. 

Zij hebben ook ondersteuning nodig om onze dienstverlening optimaal te begrijpen.   

Wij vinden betrokkenheid van inwoners bij het reilen en zeilen van het gemeentelijk 

bestuur van groot belang. Het instrument dat de gemeenteraad daarvoor gebruikt in de 

vorm van de “Speakers Corner” wordt aantrekkelijker, grootser en uitgebreider van 

opzet.   

Kortom: 

 Alle communicatie van de gemeente naar de inwoner gaat in begrijpelijk 

Nederlands (taalniveau B1) 

 In de communicatie naar de inwoner wordt altijd rekening gehouden met mensen 

die niet digitaal vaardig –of laaggeletterd zijn 

#begrijpelijke-taal #betrokkenheid 

Financiën   
De financiën van de gemeente moeten op orde zijn en blijven. Dat is een belangrijk 

uitgangspunt.   

De afgelopen jaren is flink bezuinigd. Ook op gebieden waar PvdA Duiven dat liever niet 

had gezien. Nu het financieel wat beter gaat, moet iedereen daarvan kunnen profiteren. 

PvdA Duiven vindt nog steeds dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 

dragen.   

Kortom: 

 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten 

 Wanneer er gemeentelijke financiële meevallers zijn moet iedereen daarvan mee 

kunnen profiteren 

#bezuinigingen #begroting   
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Integratie en discriminatie   
PvdA Duiven wil dat iedereen in een veilige omgeving en in vrijheid hun geloof of 

levensovertuiging kan volgen. Wij staan achter alle organisaties waar mensen 

activiteiten organiseren om zelfredzaamheid van mensen te vergroten.   

Discriminatie en/of belediging in de gemeente Duiven, waar en in welke vorm dan ook, 

is niet toelaatbaar. Wij zetten daarom in op lokale voorlichtingsprogramma’s die op 

scholen en op (sport)verenigingen gegeven worden. Discriminatie, bijvoorbeeld op basis 

van handicap, geslacht of nationaliteit, kan bij een meldpunt worden gemeld.    

PvdA Duiven zet zich in voor een LHBTIQ-vriendelijke samenleving en zal pleiten dat de 

gemeente Duiven aansluit bij Workplace Pride.   

Kortom: 

 Discriminatie en/of belediging, waar en in welke vorm dan ook, is niet toelaatbaar 

 Discriminatie, bijvoorbeeld op basis van handicap, geslacht of nationaliteit, kan bij 

een meldpunt worden gemeld 

 De gemeente gaat zich actief inzetten om voor een LHBTIQ-vriendelijke gemeente 

te worden en sluit zich aan bij Workplace Pride  

#zelfredzaamheid #LHBTIQ-vriendelijk #discriminatie   

Tot slot   
Zoals wij in het begin van dit verkiezingsprogramma al gezegd hebben, de Partij van de 

Arbeid staat al generaties lang met twee benen midden in de samenleving. Wij, als 

lokale partij blijven investeren in goede contacten met dorpsraden, wijkraden, 

(sport)verenigingen, stichtingen, wijkteams en vooral met onze inwoners.  

Daarnaast hebben wij goede contacten met fracties uit de regio, bij de provincie, bij de 

Eerste- en Tweede Kamer en bij de Europese fractie. Als wij vragen hebben over 

bepaalde overkoepelende vraagstukken of andere problematiek dan kunnen we daar 

met onze vragen terecht. Dat is het voordeel van een lokaal werkende landelijke partij.  

Zoals in het begin van dit programma al staat geschreven, willen wij onze ambities 

waarmaken dan vraagt dat om een sterke Partij van de Arbeid in Duiven. Wij kunnen dat 

niet alleen, maar wel samen, samen met u. Het moet anders. Samen kunnen we dat!   

#stem-PvdA-Duiven #lokaal #Het-moet-anders #Samen-kunnen-we-dat   


