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INLEIDING

Hier is het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Gemeente Belangen Voorst (GB). Wij nemen u graag mee in wat GB
beweegt.
U zult in het programma in ieder geval de kernwaarden van GB weer herkennen: Lokaal, Sociaal en Ondernemend. Die
kernwaarden heeft GB al jaren. Niet omdat het zo leuk klinkt, maar omdat we daarmee precies het bestaansrecht van GB en
de drive van ‘GB-ers’ weergegeven.
LOKAAL
GB is niet verbonden met of gebonden aan landelijke partijen of ideologieën. GB staat met de voeten in de klei en kijkt vanuit
het lokaal perspectief naar het lokaal belang. Dat betekent dat GB dicht bij de inwoners staat en dat GB-ers herkenbaar zijn.
Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in de vereniging, de straat, de wijk en de kern. Want dáár gaat de aandacht en
zorg van GB primair naar uit. GB neemt haar verantwoordelijkheid en loopt daar niet van weg. Dit houdt in dat je soms ook
impopulaire maatregelen moet nemen. Dat hoort nu eenmaal bij besturen.
SOCIAAL
GB ziet het liefst dat mensen zelfredzaam zijn, verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor de samenleving. Maar GB
begrijpt dat niet iedereen dat kan, door welke oorzaak ook. Voor die mensen wil GB er zeker ook zijn! Door ze met praktische
middelen of financieel te ondersteunen. En door ze via doelgroep-activiteiten of via werkgevers bij de samenleving te
betrekken. GB wil voorkomen dat mensen buiten de samenleving komen te staan. Preventie juichen wij dus toe.
ONDERNEMEND
Wij willen proactief optreden en durven ons hoofd boven het maaiveld uit te steken. Dat leidt tot een praktische aanpak van
zaken. GB heeft korte lijnen met de vele ondernemers in alle kernen. Op die manier horen wij uit eerste hand wat er leeft en
kunnen zo nodig het beleid bijsturen. GB waardeert en stimuleert het als inwoners en ondernemers zelf de handschoen
oppakken en tot initiatieven komen.
In ons verkiezingsprogramma leest u hoe GB deze kernwaarden concreet wil uitdragen de komende raadsperiode.
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LOKAAL

1

DE 12 KERNEN VAN VOORST

Twaalf dorpskernen vormen samen de gemeente Voorst. Ieder dorp met een eigen identiteit en een eigen karakter. Behoud
van saamhorigheid, voorzieningen, bereikbaarheid en woningbouw zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze kernen.
Dorpscontactpersonen en dorpsbelangenverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom hecht GB veel waarde aan
regelmatig contact met hen. Primaire voorzieningen zoals scholen en dorpshuizen wil GB voor elke kern behouden. Maar ook
winkels en pinautomaten zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid. De gemeente zal al het mogelijke moeten doen
om, in overleg met betrokkenen, ook deze voorzieningen in stand te houden.
In bijna alle kernen kennen we geweldige evenementen, van klein tot groot. De meeste evenementen hebben een lokaal
karakter. GB wil deze evenementen graag ‘lekker lokaal’ houden en ondersteunen. De verschillende Dorps- en volksfeesten,
LenteLive en het Klompenfeest zijn prachtige voorbeelden.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelmatig contact met belangenverenigingen van kernen voor een goede verdeling van de aandacht tussen alle (!)
kernen.
Voorzieningen (scholen, winkels, geldautomaten, speelvoorzieningen) behouden.
Huisvesting op basis van behoefte in de kern. Afstemming met de belangenverenigingen is hierbij van belang.
Elke kern een eigen dorpscontactpersoon en de wenselijkheid van een ‘kernwethouder’’ bespreken.
Dorpen de mogelijkheid bieden mee te denken over hun ruimtelijke toekomst.
Budget beschikbaar stellen aan initiatieven die de leefbaarheid in de kernen versterken.
Aandacht voor ontwikkelingen bij Attero en de impact op de leefomgeving.
Lokale evenementen ondersteunen en hulp bieden.
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2 WONEN EN WONINGBOUW

In verkiezingsprogramma’s van alle partijen staat de wens om meer woningen te bouwen. Ook in dit programma. GB wil
betaalbare woningen voor jong en oud, alleenstaanden of gezinnen. Met name voor jongeren die de eerste stap in hun
wooncarrière zetten is het, door de stijgende huizenprijzen en stijgende behoefte, bijna onmogelijk geworden een betaalbare
woning te vinden. Gelukkig is de afgelopen periode hard gewerkt aan deze opgave en wordt er de komende jaren flink
gebouwd. Maar we zijn er nog lang niet.
Voor ouderen die in een grote woning wonen en graag naar een kleinere of praktische woning zouden willen verhuizen
moeten woningen met diversiteit in woonvormen beschikbaar komen om woongenot en doorstroming te bevorderen. Niet
alleen bouwen naar behoefte is uitgangspunt maar ook het streven naar de juiste prijs/kwaliteitverhouding.
DIT WIL GB
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Criteria ontwikkelen en/of afspraken maken met ontwikkelaars, waarmee inwoners en/of werknemers in de
gemeente Voorst een reële kans maken – en in gevallen voorrang krijgen - om een betaalbare woning te
bemachtigen.
Woningen naar de juiste doelgroep.
Geen speculatie met woningen.
Eén- en tweepersoons huishoudens faciliteren. Dat kan door het bouwen van kleinere woningen en woonvormen,
zoals jongerenhuisvesting, vriendenwoningen, ‘krasse knarrenhofjes’ en kleine starters-appartementen. Bouwen op
maat!
Meer gevarieerd en vraaggestuurd bouwen. De huidige eis dat 40% van elk project voor sociale woningbouw
bestemd moet zijn, blijft uitgangspunt, maar mag wat GB betreft soms minder hard worden toegepast om maatwerk
voor iedere kern te kunnen leveren.
Ruimte voor particuliere initiatieven.
Per nieuwbouwproject wordt 3% van de oppervlakte gereserveerd voor beweeg-, speel- en ontmoetingsplekken,
zoals een speeltuin of een jeu de boules-baan.
Nieuwbouw is altijd klimaatadaptief.
Structurele oplossing voor mensen die tijdelijke huisvesting zoeken, zodat druk op woningvoorraad afneemt.
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VERKEER EN VERVOER

VERKEERSVEILIGHEID
Verkeersveiligheid staat bij GB al jaren hoog op de agenda. Niet voor niets. Hoewel in de corona-periode op bepaalde
momenten een afname van het verkeer te zien was, neemt het verkeer weer toe. In elke kern speelt wel een
verkeersprobleem: soms heel lokaal, soms in een breder kader. GB blijft dit op de agenda zetten.
In 2020 is het Programma Mobiliteit door GB van harte gesteund, het vormt een basis voor toekomstige verbeteringen van
de verkeersveiligheid: met name meer ruimte voor fietsers, de auto niet overal meer op één.
GB wil met dat uitgangspunt kijken hoe kwetsbare verkeersdeelnemers zich veiliger door de kernen kunnen bewegen: een
oversteekplaats, een extra OV-opstapplek, meer en -waar mogelijk- bredere fietsstroken en -paden et cetera. GB zal pleiten
voor 30 km-zones in alle woonstraten, 50 km op de doorgaande (dorps)wegen en 60 km op de buitenwegen.
RANDWEG
De rondweg in het dorp Voorst heeft tot een rustige en veilige Dorpsstraat geleid.
Een vergelijkbaar effect zal de randweg in het dorp Twello teweeg brengen, zeker nu ook nog de gevaarlijke
spoorovergangen in het project kunnen worden meegenomen. Een kern als Twello kampt al jaren met onveilige
verkeerssituaties. Wil je dit structureel en toekomstgericht oplossen dan vraagt dit om een goed doordachte en integrale
aanpak. De randweg is hierbij onontbeerlijk. En ja, dat kost geld. GB vindt dat je iets goed moet doen of niet. Er is al een
groot bedrag beschikbaar gesteld en we moeten nu dus doorpakken.
Hoewel veel politieke partijen het verkeersprobleem benoemen en een integrale oplossing voorstaan, is tot op heden geen
alternatief plan met dezelfde reikwijdte als de randweg aangedragen. Wil je de problemen echt oplossen dan is de
aanpassing van enkele bestaande wegen niet voldoende. GB ziet dat als half werk.
GB ziet de randweg als een prachtige kans om de verkeersveiligheid op veel plekken enorm te verbeteren. Op korte termijn
zal duidelijk worden of er voldoende geld beschikbaar is voor de aanleg van de randweg met spoortunnel. Als dat zo is, kan
met de uitvoering gestart worden.
Voor GB is wel uitdrukkelijk uitgangspunt dat de randweg zorgvuldig in het landschap wordt ingepast en dat schade aan
landgoed het Hartelaar zoveel mogelijk wordt voorkomen of hersteld. Bij de vervolgstappen worden belanghebbenden tijdig
en nauw betrokken. Als de randweg klaar is, wordt het mogelijk om in Twello wegen structureel veiliger te maken en de
leefbaarheid in veel straten te verbeteren.
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(VERVOLG) VERKEER EN VERVOER

OV
GB vindt goede bereikbaarheid met het OV in alle twaalf kernen essentieel voor de leefbaarheid. Dit betekent dat wij ons
willen inzetten voor goede voorzieningen op en rond de (bus)stations en dat deze veilig zijn voor iedereen.
EXCLUSIEF VERKEERSLAWAAI
Er is landelijk veel aandacht voor overlast door excessief verkeerslawaai (met name motoren). Ook in onze gemeente speelt
dit probleem, vooral op de mooie dijkwegen. Klachten van inwoners moeten primair opgepakt worden via politiehandhaving,
maar GB zal eventuele gemeentelijke (verkeers)maatregelen tegen deze vorm van overlast steunen.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•
•
•

Een verkeersveilige gemeente, waar mogelijk verkeersluw maken van kernen.
Meer gemeentelijke snelheids-displays.
Een goed ingepaste randweg Twello.
Concrete en snelle aanpak van gevaarlijke situaties.
Waar mogelijk meer (fysieke) ruimte voor kwetsbare verkeersdeelnemers.
Meer en/of bredere fietspaden en –stroken.
Behoud openbaar vervoer in de kernen.
Handhaving op excessief verkeerslawaai.
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4 RUIMTELIJKE ORDENING EN OMGEVINGSVISIE
RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
De door GB in 2017 van harte gesteunde Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst en de Woonvisie geven een mooie doorkijk naar
de ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente. GB zal zich blijven hardmaken voor handhaving en versterking van hét
karakter van onze gemeente: ruim, groen en relatief rustig. Bij nieuwbouwontwikkelingen moet aan dat karakter steeds weer
zorgvuldig worden gespiegeld.
Soms leidt het tot dilemma’s, want de woningnood is hoog. Dat betekent onvermijdelijk dat ingrepen in de groene ruimte
gaan plaatsvinden. Twello Noord is daarvan het meest recente voorbeeld. GB ondersteunt deze ontwikkeling, maar kijkt
kritisch naar de juiste afweging tussen alle belangen. Natuurlijk moeten er woningen gebouwd worden maar we moeten ook
kijken naar plattelandsbelang, sociaal belang, economisch en ecologisch-belang. Dat betekent ook dat er bij woningbouw
aandacht moet zijn voor de juiste afstemming met en toevoeging van voorzieningen. Denk hierbij aan scholen,
sportaccommodaties en gebouwen met (andere) maatschappelijke functies.
BUITENGEBIED
De gemeente Voorst heeft een prachtig buitengebied, waar landbouw, natuur en cultuurhistorie het landschap van oudsher
hebben bepaald. GB wil dat deze kwaliteiten behouden blijven. Wel zien we dat een steeds groter beroep wordt gedaan op
de ruimte in het buitengebied: opgaven voor woningbouw, natuur en landbouw. GB streeft bij de invulling van die opgaven
naar een goede balans.
In de zoektocht naar deze balans is het gesprek met (en niet over!) onze agrariërs van groot belang. Zij beheren het grootste
deel van het gebied en vormen de belangrijkste economische drager. Agrariërs (met een levensvatbaar bedrijf)moeten
daarom ook in de toekomst een gezond bedrijf kunnen blijven runnen. GB zal daarom initiatieven ten behoeve van een
toekomstbestendige agrarische sector positief benaderen. Dat kan bijvoorbeeld door het faciliteren van andere vormen van
bedrijfsvoering, maar ook alternatieve vormen van landbouw kunnen tot de mogelijkheden behoren. Ook wonen op het
platteland kan de leefbaarheid en vitaliteit van het buitengebied versterken. Bijvoorbeeld woningsplitsing en generatie-erven
kunnen een bijdrage leveren aan het terugdringen van de zorgvraag, door sociale controle en langer zelfstandig wonen.
NIEUWBOUW
GB juicht vernieuwende architectuur toe. Wel vinden wij dat nieuwbouw in haar omgeving moet passen, zowel qua maat als
qua materiaalgebruik. Nieuwbouw moet de omgeving verfraaien en versterken. GB ziet graag dat in ons nieuwe
gemeentehuis een inspiratieruimte komt waar mensen geholpen kunnen worden bij het maken van keuzes voor materialen
en vormgeving. Er zijn al stappen gezet in de werkwijze waarop inwoners op weg worden geholpen bij hun bouwplannen. We
nemen initiatiefnemers graag bij de hand om uit te leggen waarom iets wel of niet passend is of waarom een net andere
vorm of materiaal net iets beter is. GB juicht dit toe en ziet deze werkwijze dit graag nog verder uitgewerkt. Geen
bemoeizucht dus maar samen werken aan het beste resultaat!
DIT WIL GB
•
•
•
•
•

Handhaving en versterking van het karakter van onze gemeente.
Zoeken naar inbreidingslocaties. Overigens hoeven niet alle ‘groene plekjes’ te worden volgebouwd.
Niet praten over, maar mét agrariërs: samen houden we het buitengebied vitaal.
Functieveranderingen platteland, mits met landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde.
Geen sluiting van bewaakte overwegen in het buitengebied als er geen draagvlak voor is.
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5 DUURZAAMHEID EN MILIEU
Het begrip duurzaamheid is misschien wel het meest gebruikte woord in deze tijd. En dat is logisch: duurzaamheid gaat over
beheer en behoud van onze planeet voor de generaties na ons.
Duurzaamheid raakt veel onderwerpen: watermanagement, circulariteit, circulaire economie, energievoorziening
(warmtetransitie). Dat laatstgenoemde lijkt op dit moment de meest urgente en ingewikkelde. De Transitievisie Warmte
wordt daartoe door de gemeenteraad vastgesteld.
GB ziet zonnepanelen op dit moment als meest passende bron van duurzame energie. GB zal vooral lokale, kleinschalige
initiatieven en zonnepanelen op openbare parkeerplaatsen, de vele bedrijfshallen en agrarische gebouwen steunen. De
Voorster Energiestrategie (VES) vormt hiervoor de basis.
De opening van vliegveld Lelystad ziet GB nog steeds als bedreiging voor onze gemeente. Stikstofproblematiek en
geluidshinder zijn grote punten van zorg voor GB. GB gaat door met haar verzet en stelt alles in het werk om ‘Den Haag’ op
andere gedachten te brengen.
De afweging tussen economische, leefbaarheids- en milieubelangen zal door GB altijd kritisch worden gevolgd: een nietduurzaam plan zal van GB niet snel steun krijgen.
De verstening van onze leefomgeving baart GB zorgen. Het soms bijna volledig bestraten van percelen is om verschillende
redenen onwenselijk.
GB ziet aanleiding om het afvalbeleid in de gemeente op onderdelen wat aan te passen. Heel basaal, door meer afvalbakken
te plaatsen, om zwerfvuil zoveel mogelijk te voorkomen. Over zwerfvuil gesproken, GB wil dat streng opgetreden wordt
tegen hufterig gedrag. Graag ziet GB de afvalpas weer terug, zodat inwoners gratis een aantal keren hun afval kunnen
afvoeren. Ook zien wij goede argumenten voor luier-inzamelpunten.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente als voorbeeld van duurzaam handelen (inkopen, bouwen, vervoeren)
Stimuleren energiebesparende maatregelen en energie-neutraal en circulair bouwen, door concrete hulp en/of
subsidieregelingen.
Bevorderen hergebruik: ondersteuning kringloopeconomie.
Ondersteunen lokale, kleinschalige duurzame initiatieven
Vergroening, natuurontwikkeling en zo min mogelijk verstening.
Geen grote windmolens (= maximaal 15m ashoogte)
Zonnepanelen vooral op (agrarische) daken/openbare parkeerplaatsen en anders bij voorkeur lokaal geïnitieerd, op
passende locaties in het buitengebied, met de mogelijkheid van financiële participatie
Stimuleren groene daken.
Terugkeer afvalpas
Meer afvalbakken, ter voorkoming van zwerfvuil.
Samenwerking intensiveren t.a.v. verzet tegen vliegveld Lelystad.
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6 KUNST – CULTUUR – (CULTUUR)HISTORISCH ERFGOED

Onze gemeente is rijk aan culturele instellingen en activiteiten op het gebied van muziek, literatuur, schilder- en
beeldhouwkunst en evenementen. GB wil deze culturele bijdragen aan de samenleving zoveel mogelijk ruimte geven,
ondersteunen en faciliteren. Dat kan door letterlijk onderdak te verzorgen, het kan ook door koppelingen met verenigingen,
instellingen en/of het onderwijs te stimuleren.
Het is geen nieuws dat onze gemeente haar populariteit mede dankt aan haar cultuurhistorische kwaliteiten en alles wat
daarvan nu nog te zien is: landschapsstructuren, landgoederen, dorpsgezichten en vele karakteristieke gebouwen. Daar
moeten we zuinig op zijn, dat is ons kapitaal! Voor een deel lukt dat doordat er monumentenbescherming is. Voor een deel is
dat nog niet geborgd. Vandaar dat GB in 2019 het initiatief heeft genomen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
ook niet-monumentale karakteristieke gebouwen toch een vorm van bescherming te geven. Samen met eigenaren willen wij
zoeken naar mogelijkheden om zowel het belang van de eigenaar als het belang van cultuurhistorie te dienen. GB wil hier de
komende periode verder inhoud aan geven.
Bescherming van al het waardevolle erfgoed vindt GB belangrijk, maar er moet ook gewoond, geleefd en gewerkt kunnen
worden. De gemeente moet daarin een ondersteunende en adviserende rol op zich nemen. Er is veel expertise aanwezig,
waarmee eigenaren hun voordeel kunnen doen.
DIT WIL GB
•
•
•
•

Behoud culturele instellingen en bibliotheken.
Behouden en versterken cultuurhistorisch erfgoed.
Ondersteuning initiatieven tot herstel en nieuw gebruik van monumenten en karakteristieke gebouwen.
Ondersteuning en faciliteren van nieuwe culturele activiteiten.
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7 BURGERPARTICIPATIE – BURGERINITIATIEVEN - COMMUNICATIE

Burgerparticipatie is een belangrijk democratisch middel om de bevolking in een vroeg stadium te betrekken bij te
ontwikkelen plannen. Op die manier krijgt de gemeente inzicht in wat in de samenleving speelt en krijgt de burger inzicht in
de overwegingen van de gemeente. Zo kan er een evenwichtige belangenafweging plaatsvinden, wat het draagvlak onder de
bevolking zal vergroten.
Ook burgerinitiatieven worden door GB positief ontvangen. Ieder goed idee dat kan worden omgezet in concrete plannen
is welkom, al kan niet elk idee worden omarmd. Een positieve grondhouding en constructief meedenken is voor GB altijd
uitgangspunt. Want wat is het mooi als inwoners zich inzetten voor een dorpsfeest, dorpsverfraaiing, sportevenement
enzovoort.
Kortom: communicatie tussen de gemeente en haar inwoners is van groot belang! GB vindt dat de inwoners -zeker als het
nieuwe gemeentehuis klaar is- een hoog en efficiënt serviceniveau mogen verwachten en dat de gemeente alle eigentijdse
communicatiemiddelen (ook social media) moet inzetten om de lijnen met de burger kort en helder te houden. Maar ook
direct contact met de burger blijft in deze gedigitaliseerde wereld belangrijk.
DIT WIL GB
•
•
•

Burgerparticipatie bevorderen, mét heldere rol- en procesafspraken vooraf om verwachtingen goed te kunnen
managen.
Goede Burgerinitiatievenwaar mogelijk faciliteren en ondersteunen.
Heldere, eigentijdse en efficiënte communicatie tussen inwoners en gemeente.
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8 REGIONALE SAMENWERKING

Een relatief kleine gemeente als Voorst kan haar buitengrenzen niet als het ‘einde van de wereld’’ beschouwen. Regionale
samenwerking is op bepaalde onderwerpen van belang: klimaat, water, energie, transitie landbouw maar ook de
gezondheidszorg en de regionale samenwerkingsverbanden zijn hiervan enkele voorbeelden. GB wil echter wel dat onze
Voorster identiteit gewaarborgd blijft. Zo is het landschap voor ons heilig en moeten ruimtelijke veranderingen zich voegen
naar onze eigen normen en waarden. Maar ook op andere beleidsterreinen willen we het vaak op ‘onze Voorster manier’
doen. Die ruimte moet blijven!
De Cleantech Regio (Stedendriehoek) is voor velen niet erg zichtbaar. Toch is er een samenhang. Deze samenhang is
voornamelijk te vinden in de dagelijkse pendel- en koopstromen. Dankzij de centrale ligging in Oost-Nederland en het open
karakter is de Cleantech Regio als woon-en werkregio erg interessant. De A1 is daarbij belangrijk.
De gemeente Voorst vormt de ‘groene long’ tussen de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Gezien het karakteristieke
landschap en strategische ligging van de gemeente Voorst, is het van belang om (bestuurlijk en ambtelijk) stevig
vertegenwoordigd te zijn in de regio. Zeker gezien de steeds groter wordende ruimtelijke opgaven. GB zal de regio kritisch
blijven volgen en bevragen over de concrete voortgang van activiteiten en concreet behaalde resultaten.
Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) moeten optimaal kunnen functioneren. Goede huisvesting is essentieel.
Daarom is het cruciaal dat de huisvesting van brandweerkazernes in de gemeente Voorst voldoet aan de richtlijnen en
wensen van de veiligheidsregio VNOG.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•
•

Lokaal wat kan, regionaal wat moet.
Stevige vertegenwoordiging in de regio (zowel bestuurlijk als ambtelijk).
Veranderen van focus en naamgeving Cleantech Regio.
Waar nodig en mogelijk brede samenwerking met buurgemeenten/regio.
Inzet op bovenlokale initiatieven vanuit het Voorster belang (behoud groene long).
Meer transparantie en verantwoording door Cleantech regio.
Gewenste verbeteringen voor de huisvesting van de brandweerkazernes in Terwolde en Voorst realiseren.
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SOCIAAL

9 ZORGEN VOOR OUDEREN EN JONGEREN IN VOORST

Ouderen leveren een steeds langduriger bijdrage aan het arbeidsproces en vormen een dynamische doelgroep, die zelf
keuzes wil maken m.b.t. wonen en leven. ‘Grijs en wijs’’ wordt vaak onderschat waar het gaat om mantelzorg, bestuurswerk
en hun andere vrijwillige en waardevolle bijdragen aan de samenleving.
Sommige ouderen kunnen vaak wel een steuntje in de rug gebruiken, bijvoorbeeld vanwege het wegvallen van sociale
voorzieningen of hun sociale omgeving. GB vindt dat zij ondersteuning verdienen. Ouderen van nu blijven veel langer vitaal
en maatschappelijk betrokken. Hun vrijwillige activiteiten zijn zeer waardevol. Maar als het allemaal niet meer zo makkelijk
gaat en de lichamelijke of geestelijke gesteldheid wat minder wordt, is het zaak dat we klaarstaan en ondersteuning bieden.

JEUGD
Jeugdzorg kent veel gradaties. Jeugdzorg gaat van orthopedagogische problematiek tot het begeleiden van jongeren die het
thuis of op school moeilijk hebben, tot de puberende jongeren die in hun gedrag zo af en toe even ‘bijgestuurd’ en ‘begeleid’
moeten worden. Onze gemeente houdt op dit gebied de vinger aan de pols en voert een actief beleid.
GB is van mening dat dit beleid voortgezet moet worden. Wel moet altijd met een kritische blik gekeken worden of onze
manier van jeugdbegeleiding en jeugdzorg effectief en passend is.
Jongeren zijn vooral verfrissend, leuk en belangrijk. Laten we dat vooral niet vergeten! Jongeren vormen de sleutel voor de
toekomstige samenleving: zij zijn mede vormgevers van de kernen, wijken en het verenigingsleven. In samenspraak met
jongeren moeten betaalbare woningen, sportaccommodaties, gezonde leefpatronen en preventieve zorg vormgegeven
worden. Jongeren worden uitgenodigd om actief mee te denken met GB.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialoog met oud en jong: horen wat zij voor ogen hebben.
Woonvormen voor verschillende generaties: groepswonen, generatie-erven, vrienden woningen, Tiny Houses,
hofjes wonen, harmonica-wonen, kangoeroe-wonen, starters-/alleenstaanden-woningen.
Voldoende aanbod sport- en bewegingsmogelijkheden.
Lokale faciliteiten voor podologie, ergotherapie, geriatrie.
De jonge en oudere inwoners, bij verschillende activiteiten in de gemeente, meer met elkaar in contact brengen,
om cohesie te versterken en eenzaamheid te voorkomen.
Behoud jongerenwerk in de kernen, vraaggericht i.p.v. aanbodgericht.
Scholen en bedrijfsleven verbinden voor werkervaring en om beroepskeuze te vergemakkelijken.
Initiatieven rondom ‘jongeren op gezond gewicht’ (JOGG), alcoholmatigingsbeleid, voorlichting en preventie,
ondersteunen
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10 SPORT EN BEWEGING
GB heeft sportieve ambities! Sport en beweging zijn niet alleen gezond voor ‘lijf en leden’, maar bevorderen ook
saamhorigheid en sociale cohesie. Om sporten en bewegen in de gemeente Voorst te stimuleren, hebben maar liefst 75
lokale partners het Voorster Sport Akkoord ondertekend. Ook GB omarmt als één van de ondertekenaars het uitgangspunt:
‘’Een leven lang met plezier sporten en bewegen, voor iedereen in de gemeente Voorst.’’
De vraag naar ruimte voor binnensport is groter dan waar de accommodaties op dit moment in kunnen voorzien. Hierdoor
komen soms de mogelijkheden van sporters en sportaanbieders in het geding. Daarom wil GB dat het overleg tussen alle
betrokken partijen waaronder sportverenigingen, het onderwijs en andere gebruikers wordt voortgezet. Dit om de behoeftes
voor nu en in de toekomst duidelijk in beeld te krijgen.
De laatste vier jaren heeft GB gepleit voor gratis sporten voor kinderen onder de 12 jaar.
Wij zijn erg blij dat dit, door middel van ‘Voorst actief on tour’, heeft geresulteerd in activiteiten met scholen,
sportverenigingen en zwembad de Schaeck. Ook heeft ‘Voorst actief on tour’ zelf diverse initiatieven op touw gezet om
jongeren van het beeldscherm af te krijgen, ook in de coronaperiode.
Onder het motto ‘alle kinderen in Voorst sporten en bewegen’ zijn kinderen, die opgroeien in een minder financieel
draagkrachtige omgeving, geholpen door o.a. het jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. Andere organisaties,
zoals verenigingen en scholen organiseren regelmatig activiteiten. GB blijft deze initiatieven ondersteunen.
GB hecht veel waarde aan een toekomstbestendige en duurzame zwemvoorziening in Twello. Een voorziening voor alle
inwoners van onze gemeente. Een gedegen inventarisatie, (waarbij ook ‘out of the box’ mag worden gedacht) van alle
aspecten m.b.t. het huidige zwembad en de locatie, juicht GB toe.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualiseren Sportvisie.
Samen met de sportverenigingen, onderwijs en andere gebruikers invulling geven aan de huidige en de toekomstige
behoefte aan sportaccommodaties, waaronder zaalruimte.
Behoud Swim2Play in zwembad de Schaeck.
Sportvoorzieningen intensiever gebruiken, o.a. voor naschoolse opvang en dorpsactiviteiten.
Voorst Actief on Tour en/of andere initiatieven (blijven) inzetten voor het geven van gratis sport- en
beweegactiviteiten voor kinderen onder de 12 jaar tijdens en na schooltijd.
Beter benutten van het Voorster Sportakkoord, waarmee kennis van alle betrokken partijen kan worden gebruikt
voor verdere groei en ontwikkeling.
Professionele begeleiding sportaanbieders met duurzame-ambities.
Verbreden inzet buurtsportcoaches en onderzoek inzet clubkader-coaches.
Sportaanbieders verbinden om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk het sportklimaat te verbeteren.
Onderzoek naar zwemvoorziening en locatie in relatie tot o.a. duurzaamheid.
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11 OPENBARE ORDE EN SOCIALE VEILIGHEID

Een maatschappelijk en sociaal veilige omgeving is voorwaarde om als samenleving goed te kunnen functioneren. Onze
gemeente biedt een veilige leefomgeving. Er zijn weinig ernstige incidenten. Dit wil GB zo houden!
GB is groot voorstander van preventieve en proactieve maatregelen op het gebied van veiligheid. Het jongerenwerk draagt
daaraan bij en zinvolle initiatieven zal GB steunen. Ook lokale evenementen dragen bij aan sociale cohesie.
GB wil contact tussen dorpscontactpersonen, belangenverenigingen en wijkagenten bevorderen. Deze mensen kunnen
inzicht verschaffen in waar maatregelen nodig zijn of waar opgetreden moet worden. Adequaat optreden vergroot het
gevoel van veiligheid.
Er blijven altijd mensen die onaangepast gedrag vertonen. Dit varieert van geluidsoverlast, het illegaal storten van vuilnis, het
‘voor uw deur laten poepen van de hond’, tot er gewoon een zooitje van maken. GB onderkent dat dit voor de gemeente
vaak hardnekkige en lastig op te lossen problemen zijn. Toch vindt GB dat je inwoners niet in de kou mag laten staan. Waar
mogelijk ziet GB dan ook graag dat actief wordt opgetreden tegen mensen die zich onaangepast gedragen.
DIT WIL GB
•
•
•
•

Behoud en ondersteuning van kleinschalige en lokale evenementen.
Jongerenwerk continueren en faciliteren. Niet alleen probleemgericht, maar ook de positieve acties (zoals in de
kernen al plaatsvinden) ondersteunen.
Adequaat reageren op signalen uit de samenleving.
Optreden tegen onaangepast en antisociaal gedrag.
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12 ONDERWIJS

Onderwijs en opvoeding zijn elementair voor een sociaal-emotionele ontwikkeling. Zeventien scholen voor primair
onderwijs, twee voor speciaal onderwijs en drie nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs, geven in onze gemeente kansen
aan kinderen.
Door de inspanningen van de Stichting Leergeld en het Jeugdfonds voor Sport & Cultuur, kunnen ook kinderen uit gezinnen
die in een moeilijke financiële situatie verkeren meedoen aan culturele of sportieve activiteiten en blijven zij niet aan de
zijlijn staan. GB zal deze inspanningen blijven ondersteunen.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•
•

Behoud van scholen in de kernen, waardoor ook gezinnen blijven (komen).
Samenwerking met de bibliotheek wordt gesteund.
Voor logopedie wordt de ‘logomobiel’ behouden.
Aandacht voor kinderen met achterstanden (bijvoorbeeld t.a.v. taal).
Sport- en speelvoorzieningen ‘multi-inzetbaar’.
Bewegend leren op basisscholen promoten en stimuleren.
Aandacht voor kinderen die zogezegd ‘makkelijk leren’ (versnelde leergang, ondersteuning ouders).
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13 SOCIAAL BELEID EN WELZIJN
WMO
Het sociaal beleid in onze gemeente moet evenwichtig en doeltreffend zijn. De transitie binnen de zorg, waarbij
de verantwoordelijkheden vanuit de landelijke overheid naar gemeentelijk niveau zijn verlegd, is een operatie van
ongekende omvang geworden. GB is trots op dat wat is bereikt maar...het kan nog beter! Vaak heerst het gevoel
dat de landelijke overheid al het werk (zonder voldoende financiële middelen) bij de gemeenten ‘over de
schutting heeft gegooid’. En dat gevoel klopt!
Nu komt de volgende fase: kijken of de veranderde zorg recht doet aan onze inwoners en of onze inwoners zoveel mogelijk
worden uitgedaagd om mee te doen aan de samenleving. GB gelooft in inclusiviteit, simpel gezegd: iedereen mag meedoen!
Maar daar staat voor GB wel tegenover dat iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en zijn eigen aandeel in de
samenleving creëert.
PREVENTIE: VOORKOMEN EN VROEGTIJDIG SIGNALEREN VAN PROBLEMEN
Preventie staat hoog in het vaandel bij GB. De zorg staat onder druk en wordt onbetaalbaar. Preventie is een essentieel
onderdeel van het voorkomen van problemen in woon, werk- en leefomgeving. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan
genezen’ wil GB de vanzelfsprekendheid van een gezonde leefstijl benadrukken en promoten: ‘Gezond en vitaal’ is de norm.
GB blijft dan ook het sporten voor iedereen stimuleren en ook het programma Jongeren Op Gezond Gewicht promoten en
gaat voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente Voorst.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de sociale sector een ontzettend belangrijke schakel is geweest in de aanpak
van de coronacrisis. In Voorst zijn, mede door het project Voorst onder de Loep, verbindingen tussen instanties,
verenigingen, activiteiten en inwoners gelegd en/of versterkt, waardoor snel in kaart kon worden gebracht waar de meeste
hulp nodig was. GB wil de samenwerking tussen deze instanties behouden en versterken.

PLUS OV
De organisatie van het doelgroepenvervoer via Plus OV, waarmee de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente
vervoerd worden, ging zeker niet zonder ‘slag of stoot’. GB heeft het toch een kans willen geven. De organisatie krijgt de zaak
steeds meer onder controle zodat zij voor goed vervoer voor deze doelgroep kan zorgdragen. GB zal Plus OV kritisch blijven
volgen.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•

Kritische bewaking en beheersing van de kosten in het Sociaal Domein, met behoud van kwaliteit van zorg en
dienstverlening.
Opvolging en uitrol van ‘Voorst onder de Loep’ kritisch volgen.
Aandacht hebben voor en actief bij de samenleving betrekken van verschillende doelgroepen.
Gevarieerd aanbod in de kernen van laagdrempelige activiteiten, gericht op meedoen, gezien worden en mogen zijn
wie je bent.
Adequaat doelgroepen- en seniorenvervoer.
Onregelmatigheden Plus OV snel en op de juiste wijze oplossen.
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14 VRIJWILLIGERSWERK EN MANTELZORG

Onze samenleving kan niet buiten de inzet van mantelzorgers voor hun naasten en de bijdrage van vrijwilligers binnen alle
facetten van vrijwilligerswerk. Zij zijn de smeerolie van onze samenleving, zorgen voor verbinding en houden onze
samenleving leefbaar. Van GB alleen maar lof voor eenieder die een steentje bijdraagt!
GB wenst dat in de toekomst voor iedereen die dat wil (en kan) een vrijwilligersfunctie te vinden is. Dit ter bevordering van
de leefbaarheid, verbinding en ter bestrijding van eenzaamheid. Hoe mooi is het om ouderen te betrekken bij activiteiten op
scholen. Andersom kan natuurlijk ook, door scholieren ouderen te laten helpen bij het omgaan met de tablet, smartphone of
te helpen bij klussen. Met het platform Kijk in de kernen en de rol van de dorpscontactpersonen worden mooie stappen gezet
in het verbinden en laten ontmoeten van inwoners binnen de kernen.
DIT WIL GB
•
•
•

Isolement van personen bestrijden door inzet in vrijwilligerswerk.
Samenwerking tussen partners binnen het sociaal domein, verenigingen, scholen, zorginstellingen en het MKB om
tot een breed en gevarieerd aanbod te komen.
Actief en praktisch ondersteunen en waarderen mantelzorgers.
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15 SCHULDHULPVERLENING

GB vindt het hebben van laagdrempelige en toegankelijke schuldhulpverlening van groot belang. Op die manier kan een
vangnet worden gecreëerd, waardoor inwoners weer grip krijgen op hun financiën en uiteindelijk weer mee kunnen doen in
de samenleving. Een goede schuldhulpverlening kan hoge maatschappelijke kosten, die voortvloeien uit schulden en voor
meer dan de helft neerslaan op de gemeentebegroting, beperken.
DIT WIL GB
•
•
•
•

Vroegsignalering bij schuldenproblematiek (voorkomen is beter dan genezen).
Preventieve cursussen voor het op orde krijgen en houden van het huishoudboekje.
Een breder netwerk ontwikkelen met de betrokken partijen rondom schuldhulpverlening, zodat adequate hulp op
korte termijn ingezet kan worden.
Schuldhulpverlening strakker organiseren en kijken naar mogelijkheden van ondersteuning thuis.
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16 STATUSHOUDERS/VLUCHTELINGEN

Deze gemeente werkt hard om toegewezen statushouders te huisvesten en hen het gevoel te geven welkom te zijn. In de
kernen worden zij welkom geheten door de dorpscontactpersonen en de buurt en wegwijs gemaakt in de gemeente. Bij de
statushouder ligt de verplichting om in-te-burgeren, het leren kennen en begrijpen van de Voorster en Nederlandse
samenleving. GB staat voor een goede integratie van onze nieuwe bewoners in overleg en samenwerking met de inwoners
van Voorst.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•

Mensen in nood moeten geholpen worden.
Samenleven is niet vrijblijvend en vraagt wederzijds respect, begrip en plichten.
Goede samenwerking tussen gemeente, mens en welzijn, vluchtelingenwerk en bedrijven, om huisvesting,
inburgering, opleiding en arbeidstoeleiding te koppelen.
Gemeente laten bijdragen aan een goede beheersing van de Nederlandse taal -een voorwaarde voor een succesvol
integratieproces- en waar mogelijk taalondersteuning laten samengaan met (vrijwiligers)werk of stage.
Integratieproces direct laten starten, zonder vrijblijvendheid.
Nieuwe inwoners vanaf begin betrekken bij de Voorster samenleving, om inburgering te bevorderen en te zorgen
voor een goede daginvulling.
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ONDERNEMEND

17 LOKALE ECONOMIE

Om onze gemeente leefbaar te houden, is de lokale economie van groot belang. Ondernemers dragen op vele manieren bij
aan een leefbare gemeente. Niet alleen vanwege de levering van diensten en goederen, maar ook vanwege de bijdragen die
zij leveren op het gebied van werkgelegenheid, leefbaarheid, sponsoring, helpende handen bij evenementen enzovoort. We
mogen trots zijn op onze ondernemers uit o.a. de agrarische sector, bouw, (detail)handel, dienstverlening, horeca, recreatie
en industrie. GB wil de lokale ondernemers -klein en groot- meer waarderen en waar mogelijk beter ondersteunen. Een
gezond vestigingsklimaat is van groot belang.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•

Gratis parkeren handhaven.
Vrijstelling van reclamebelasting voor startende ondernemers ter versterking van het vestigingsklimaat en
ondersteuning van starters.
Waar mogelijk koopt de gemeente lokaal.
Leges en belastingen op aanvaardbare niveaus. De ondernemer is geen melkkoe!
Ondernemers helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief deel te laten nemen aan het
arbeidsproces.
Gemeente ondersteunt netwerken waar ondernemers elkaar onderling weten te vinden en krachten kunnen
bundelen.
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18 RECREATIE & TOERISME

In onze gemeente speelt toerisme een belangrijke rol. Niet vreemd, met een ligging in de IJsselvallei, dicht bij de Veluwe,
Salland en de IJssel met Deventer en Zutphen. Ook onze gemeente zelf heeft veel te bieden: recreatiegebied Bussloo,
vliegveld Teuge, de pittoreske dorpskernen, de prachtige natuur, de landgoederengordel, onderscheidende horeca en het
vele cultuurhistorisch erfgoed. Dat alles vormt een toeristisch aantrekkelijke basis voor het ‘toeristisch product’.
Dat heeft een grote economische betekenis. Het aantal campings, horeca en bed & breakfast-accommodaties is royaal in
onze gemeente. GB ondersteunt passende initiatieven op dit gebied zoals minicampings en kamperen bij de boer, mits met
kwaliteit en met respect voor de omgeving. Want juist de omgeving is de basis voor wat onze gemeente waardevol maakt.
DIT WIL GB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inhoudelijke discussie over de toekomst van recreatiegebied Bussloo en Vliegveld Teuge, met belanghebbenden
(vooral omwonenden).
Maak van deze gemeente geen pretpark, maar versterk de kwaliteit!
Voorst meer op de kaart zetten en vermarkten als onderdeel van de Veluwe en de IJsselvallei.
Vestiging van minicampings bij de boer, met respect voor de omgeving en passend bij de maat en schaal van de
omgeving.
Fietsroutes langs monumenten, natuur en andere waardevolle en interessante bezienswaardigheden.
Middenstand, horeca- en recreatieondernemers betrekken en uitnodigen tot initiatieven.
Ondersteunen streekgerichte initiatieven.
Verbetering recreatieklimaat: bijvoorbeeld Toeristische Overstappunten creëren.
Verbinding leggen tussen onderwijs en lokale ondernemers.
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19 FINANCIËN

De afgelopen jaren heeft de gemeente Voorst met steun van GB flink geïnvesteerd in de samenleving. Het project Voorst
onder de Loep is een goed voorbeeld waarbij financiële middelen zijn ingezet als investering voor de toekomst. Het is nu tijd
dat dit project als onderdeel van het Sociaal Domein wordt ingebed en integraal onderdeel wordt van de begroting.
GB ziet nieuwe financiële uitdagingen en risico’s. Denk aan de ruimtelijke opgaven, zoals woningbouw, omgevingswet en de
energietransitie. Alle verantwoordelijkheden en reserveringen waar onze gemeente voor staat kunnen passend binnen de
begroting worden uitgevoerd.
Gemeenten zijn voor hun financiën voor het overgrote deel afhankelijk van het Rijk.
Slechts een relatief klein deel van de gemeentelijke financiën worden gedekt door gemeentelijke belastingen als OZB. GB is
van mening dat ‘de koek’ vanuit het Rijk(gemeentefonds) groter moet. Daar zal niemand het mee oneens zijn. GB is blij met
de decentralisatie van taken, maar daar hoort dus wel een redelijke vergoeding bij.
GB denkt dat behoud van voorzieningen op lange termijn winst oplevert. Korte termijn keuzes, die uitsluitend ingegeven
worden door financiële overwegingen, leiden tot maatschappelijke afbreuk op lange termijn. Waar mogelijk wil GB -net als
iedere partij - lastenverzwaring voorkomen. Maar helaas lukt dat niet altijd. Wel of geen lastenverzwaring moet altijd het
resultaat zijn van een zorgvuldige belangenafweging. Willen we ons voorzieningenniveau op peil houden ontkomen we niet
aan het heffen van belastingen. Weloverwogen, rechtvaardig en altijd na een zorgvuldige afweging.
DIT WIL GB
•
•
•
•

Beleid niet alleen baseren op financiën.
Structureel sluitende meerjarenbegroting.
Stijging van lokale belastingen wordt zo mogelijk beperkt.
Investeringen toekomstgericht en minder conjunctuurafhankelijk.

23

24

