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1. Idealen 
Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de 
idealen van de sociaal-democratie. Dat zijn onze idealen. De inspiratiebron voor 
ons handelen.  
 
Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan 
centraal. Voor iedereen. Een bestaan dat een volwaardige deelname aan de 
maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie 
niet kan. Een fatsoenlijke samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit en 
verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken. 
De Partij van de Arbeid is geen tegenpartij die zich beperkt tot reageren op 
anderen. Vecht niet tegen plannen, maar máákt plannen. Bedrijft politiek voor 
samenhang en vanuit vertrouwen. Bewandelt niet de makkelijke weg van 
afzetten om louter kiezers kortstondig te behagen. Maar kiest de strijdbare weg 
voor een betere samenleving en een bestuur dat haar verantwoordelijkheid 
draagt. Voor nu, voor u en voor ons nageslacht. 

De Partij van de Arbeid verzet zich: 
• tegen schending van mensenrechten, 
• tegen onredelijke ongelijkheid van inkomen en macht, 
• tegen armoede, 
• tegen discriminatie en 
• tegen de uitputting en vervuiling van natuur en milieu. 

 
Een sterke economie en een gezonde markt zijn daarbij belangrijke 
voorwaarden. 
De Partij van de Arbeid zet zich in voor zaken die deze markt niet 
vanzelfsprekend levert: 

• sociale rechtvaardigheid, 
• democratische verantwoording, 
• publiek belang, 
• culturele ontwikkeling en 
• een duurzaam milieubeleid. 

 
Voorop staat de overtuiging dat politiek het verschil kan maken tussen een 
moeilijk en een fatsoenlijk bestaan, tussen vernedering en emancipatie en tussen 
gedwongen oplegging van beperkingen en vrijheid. 
Politiek doet er toe… ook in Oldebroek! 
 

2. Lokale politiek is van en voor de bevolking 
In de politiek gaat het om de inhoud, maar vooral ook om de omgang met 
inwoners. Wij zien dat de gemeente zich terugtrekt en steeds meer zaken 
overlaat aan de samenleving. Er moet meer vanuit de bevolking zelf komen. 
Wil je als gemeente dat mensen in beweging komen en initiatieven van de grond 
komen dan moet een perspectief worden geboden. En dat perspectief bepaal je 
als gemeente en samenleving. 
Soms kan een buurt of één persoon iets voor elkaar krijgen. Soms zal de 
gemeente het initiatief moeten nemen, voorinvesteringen doen en projecten 
uitvoeren. 
De gemeente kan niet op elk idee dat wordt aangedragen “ja” zeggen. Er zullen 
keuzes moeten worden gemaakt. 
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De gemeenteraad blijft verantwoordelijk. Het gaat ook om de democratische 
besluitvorming. 
Willen wij meer ruimte bieden aan initiatieven uit de samenleving dan betekent 
dat een andere werkwijze, een andere bestuurstijl. De gemeente moet naar onze 
mening meer de nadruk leggen op de regierol, op subsidiëren van programma’s 
in plaats van projecten, en op experimenten. 

De rol van de gemeente moet minder “zorgen voor” worden en meer “zorgen 
dat”.  Lokale groepen zullen meer het initiatief nemen om publiekachtige 
diensten aan te bieden in de zorg (bijvoorbeeld kinderopvang, mantelzorg), 
lokale energievoorziening of met ideeën komen over herbestemming van 
leegstaande gebouwen of gebiedsontwikkeling. 

Als PvdA geloven wij dat onze inwoners in staat zijn veel taken op vrijwillige 
basis op zich te nemen. Dat gebeurt nu ook al. Toch is dat niet altijd 
vanzelfsprekend. We zullen deze gemeenschapszin moeten versterken en 
voeden. Een sportvereniging met een jeugdafdeling kan vroegtijdig problemen 
bij jongeren of in hun omgeving signaleren. Maar dit betekent wel dat gezorgd 
moet worden voor opleiding, begeleiding, nazorg en waardering. 

Dit vraagt om een strategie op maat. Wij willen initiatieven uit de samenleving 
positief benaderen door gezamenlijk vanuit een gelijkwaardige positie een traject 
in te gaan van verkennen, proberen en doen. Met elkaar en voor elkaar. 

In zo’n traject past het bureaucratie en regeldrift aan te pakken. Regels zijn er 
om inwoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten. We willen 
overbodige regels afschaffen. 
 

3. Werk, ontwikkeling en bestaanszekerheid 

Met veel Oldebroekers gaat het goed. We leven in een mooie omgeving, in een 
rijk land. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen of uitwassen in de 
samenleving. Voedselbanken zijn niet meer weg te denken, er zijn steeds meer 
werkzoekenden en veel ondernemers zijn aan het overleven. Mensen met een 
beperking dreigen hun baan kwijt te raken. Wij geloven dat we sterker uit de 
crisis kunnen komen, maar dan moeten we wel (blijvend) investeren in de 
ontwikkeling van deze mensen. 
 

Onderwijs 
Goed onderwijs is van belang om volwaardig mee te kunnen doen in de 
samenleving. Jongeren moeten thuiskomen met diploma’s maar dan ook voor 
banen die er zijn. Het gaat met name om banen in techniek en zorg. Dit betekent 
dat onderwijs, bedrijfsleven en gemeente hierop moeten inspelen en samen de 
mogelijkheden moeten verkennen. 

Wij vinden het belangrijk dat openbaar onderwijs in onze gemeente 
beschikbaar is. Wij zijn voorstander van brede scholen. In de brede scholen is 
ruimte voor goede en betaalbare kinderopvang. 
 

Werk 
Werk is belangrijk: het verschaft niet alleen inkomen, maar het zorgt ook voor 
betrokkenheid bij de samenleving. Het creëren en het behouden van 
werkgelegenheid is belangrijk. Zeker nu. Plaatsen in de omgeving van Oldebroek 
zijn ook van belang voor de werkgelegenheid van onze inwoners. 
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Juist in deze crisistijd willen wij zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. 
Raken mensen toch hun baan kwijt? Dan is het van het grootste belang dat we 
ze zo snel mogelijk aan werk helpen, of via een opleiding de kans geven om in 
de toekomst weer aan het werk te gaan. In de tussentijd kunnen mensen zonder 
werk rekenen op een fatsoenlijke uitkering. 

Als vangnet hebben we één loket voor mensen die niet meer te recht kunnen bij 
regulier instanties en die scholing, werk of een uitkering nodig hebben. Alle 
betrokken instanties en organisaties werken daarin samen. Zo zorgen we voor 
een effectieve arbeids- en loopbaanbemiddeling. 

Wij hebben extra aandacht voor jongeren, gehandicapten en ouderen op de 
arbeidsmarkt. We maken duidelijke afspraken tussen gemeente, bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen over stageplaatsen, leerwerkplekken en re-
integratietrajecten. In de leerwerkplekken dragen ervaren krachten hun kennis 
over op jongeren en nieuwe medewerkers. Zo behouden we de expertise en 
ervaring voor de nieuwe generatie en helpen we meer mensen aan het werk! 

Veel verenigingen zitten te springen om mensen: om de website te vernieuwen, 
de speeltuin of clubgebouw op te knappen of de boekhouding op orde te 
brengen. Wij willen graag dat mensen zonder werk, met behoud van uitkering, 
dit soort klussen kunnen doen. Mensen zonder werk kunnen ook oudere mensen 
helpen op allerlei gebied. 

Ouderen vinden vaak moeilijk een nieuwe baan. Hun kennis en ervaring zijn van 
onschatbare waarde. Daarom zoeken wij naar mogelijkheden deze kennis en 
ervaring in te zetten als leermeester, als specialist. 

Om bijstandsmoeders met jonge kinderen kansen te bieden op de arbeidsmarkt 
stimuleren wij hen werk te zoeken of een opleiding te volgen. Wij ondersteunen 
constructies waarin moeders elkaar helpen met de opvang van hun kinderen. 

Voor mensen met een beperking willen wij structurele oplossingen. Wij willen 
zoveel mogelijk aangepaste werkplekken binnen gewone organisaties en 
bedrijven. Met ondernemers die hun organisatie inrichten op het werken met 
mensen met een arbeidsbeperking maakt de gemeente vaste afspraken zodat zij 
weten waarop ze kunnen rekenen. 

Voor mensen die het niet lukt een plek te vinden op de reguliere  arbeidsmarkt 
biedt de gemeente een beschutte arbeidsplek, dagbesteding of een combinatie 
van beide. 

Gemeente Oldebroek besteedt binnen wettelijke kaders zo veel als mogelijk 
werkzaamheden uit aan het lokale/regionale bedrijfsleven. 
 

Bestaanszekerheid 
Naast het belang van werk en persoonlijke ontwikkeling zetten wij in op 
bestaanszekerheid. Juist in tijden van economische crisis is het belangrijk 
armoede en uitsluiting te bestrijden. De bezuinigingen mogen niet terecht komen 
bij de mensen die al bijna niets hebben. Voor inkomensondersteuning geldt: zo 
lang als nodig en zo kort als kan. Tegen fraude wordt opgetreden. 

Mensen die niet in staat zijn zelf controle te houden over hun portemonnee 
bieden we de kans uit de schulden te komen en te blijven. Met 
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schuldhulpverlening bied je mensen de kans opnieuw iets op te bouwen. Zo 
nodig wordt schuldhulpverlening gecombineerd met andere ondersteuning die 
mensen nodig hebben bijvoorbeeld bij het vinden van werk, zorg of een woning. 
Daarmee zorgen wij er voor dat mensen zo kort mogelijk van de gemeente 
afhankelijk zijn en voorkomen we escalatie van problemen. 

Als PvdA Oldebroek hebben wij bereikt dat ZZP’ers kwijtschelding van de 
gemeentelijke belasting kunnen krijgen. Wij willen dit beleid voortzetten. 

Het huidige kabinet heeft erkend dat mensen door de crisis onvrijwillig in grote 
problemen kunnen raken en stelt extra geld beschikbaar om te voorkomen dat 
mensen in armoede moeten leven. Wat de PvdA betreft wordt het bedrag dat 
Oldebroek daarvoor krijgt ook echt aan de bestrijding van armoede besteed. 
 

4. Met elkaar leven, wonen en zorgen 
Onze gemeente ligt in een gebied dat vanwege haar landschap zeer wordt 
gewaardeerd. Het is belangrijk om dat zo te houden. Maar ieder mens heeft ook 
recht op een goede, passende en betaalbare woning. In een schoon en veilig 
dorp. We leven samen in ons dorp of onze wijk. 

 

Met elkaar leven 

We vinden dat iedereen mag zijn wie hij is. Dat is nog niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Man of vrouw, autochtoon of allochtoon, homo of hetero:voor 
de Pvda is iedereen gelijkwaardig. Discriminatie tolereren we nergens: niet op 
school, niet op het werk of in de buurt. 
 
Wij blijven ons inzetten voor wijk- en dorpsgericht werken. Elk dorp en elke wijk 
heeft een eigen karakter. Veel initiatieven zullen op dorps- of wijkniveau van de 
grond komen. We geven ruimte aan het eigen initiatief van wijk- en 
dorpsbewoners, bijvoorbeeld bij het beheer van een dorpshuis of het beheer en 
onderhoud van een speeltuin. Niet elk dorp of elke wijk is daarvoor voldoende 
georganiseerd. Dat moet nog zijn beslag krijgen. Wij willen daarom de inzet van 
dorpscontactambtenaren voortzetten. Wij zijn het eens met de beleidslijn 
“Oldebroek voor mekaar”, maar wij vinden wel dat de betrokkenheid van de 
inwoners bij het bestuur een actieve begeleiding moet krijgen. 
Het roer moet echt om. Pas dan krijgt “Oldebroek voor mekaar” echt betekenis 
en blijven we niet steken in holle retoriek. 
 

Wonen 
De PvdA wil bouwen: voldoende woningen voor nu en de nieuwe generaties. 
Woningen en woningbouw in dorpen worden afgestemd op de woonbehoeften. 
Kortom: bouwen voor de toekomst. 

Over de kwaliteit, de duurzaamheid, betaalbaarheid en de woningbouwproductie 
maken we duidelijke afspraken met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. 

De tijd van het realiseren van grote nieuwbouwwijken is voorbij. Toch hebben 
huishoudens met lage inkomens of middeninkomens, waaronder starters, het 
moeilijk op de woningmarkt. Daarnaast ontbreekt jongerenhuisvesting vrijwel in 
onze gemeente. Daarom willen wij de komende jaren vooral betaalbare 
huurwoningen bouwen en met name voor deze doelgroepen.  
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Veel oude woningen zijn slecht geïsoleerd. Dat is niet alleen slecht voor het 
milieu, maar zorgt ook voor hoge energierekeningen: juist voor mensen die het 
al niet breed hebben! Met de woningbouwcorporaties maken we afspraken over 
energiezuinige maatregelen in bestaande en nieuwe woningen. Daarnaast geeft 
de gemeente voorlichting aan bewoners, organisaties en bedrijven over 
energiebesparende maatregelen. 

Wij willen ruimte bieden aan functieverandering van bestaand vastgoed. 
Omliggende functies mogen hiervan geen hinder ondervinden. 

Oude en nieuwe woningen moeten goed beveiligd zijn tegen brand en inbraak. 
De gemeente moet samen met politie en brandweer zorgen voor goede 
voorlichting. Hinderlijk gedrag, waarbij de buurt dreigt te verloederen, moeten 
bewoners, woningbouwcorporatie, gemeente en politie samen bestrijden. 

Buurtbemiddeling is  beschikbaar voor inwoners van Oldebroek. 

Wij blijven aandacht vragen voor oudere wijken en hun leefbaarheid. De 
leefbaarheid van deze wijken verdient onze aandacht. 

Wij hebben aandacht en willen oplossingen voor de parkeerproblematiek in alle 
wijken. Wij willen dat bereiken in samenspraak met de buurtbewoners. 

Voorzieningen staan onder druk onder andere door schaalvergroting. Samen met 
de bewoners willen wij de leefbaarheid op het gewenste niveau proberen te 
houden door creatieve oplossingen te bedenken. 

In het kader van het sportaccommodatiebeleid moet er in Wezep een tweede 
sporthal beschikbaar komen. 

 
Zorgen voor elkaar 
Soms gebeurt er iets in je leven waardoor je tijdelijk of langer zorg, 
ondersteuning of begeleiding nodig hebt van anderen. Afhankelijk zijn van 
anderen heeft een grote impact op je leven. We vinden dat je zo lang mogelijk in 
je vertrouwde omgeving moet kunnen blijven wonen. De PvdA vindt het 
belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben hun waardigheid en zelfstandigheid 
kunnen behouden. Zorgverleners moeten daarom uitgaan van wat cliënten zelf 
nog kunnen. Woningen moeten op de veranderingen in een mensenleven zijn 
gebouwd (levensloopbestendig). Dit voorkomt dure woningaanpassingen of 
gedwongen verhuizingen. Dit geldt niet alleen voor woningen. Ook openbare 
gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen met een handicap. 
 
Betere zorg op maat 
Wij zijn van mening dat de zorg beter kan. Dit betekent wel dat de manier 
waarop de zorg nu is georganiseerd anders moet. Wij willen toe naar een 
effectieve en efficiënte manier van zorg verlenen. Wij zijn voor samenwerking 
tussen wijkverpleging en sociale teams van de gemeente. Wij vinden het 
belangrijk dat de zorgverlener op een goede manier zijn of haar werk kan doen 
en daarin ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast is het 
belangrijk dat het aantal verzorgers per cliënt zo veel mogelijk beperkt wordt.  
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Een voorbeeld van deze manier van zorg verlenen is Buurtzorg. We willen af van 
de onpersoonlijke en opgejaagde minutenzorg. Daarmee schaffen we meteen de 
ingewikkelde registratie en verantwoording af. Dat is tijdrovend en duur. We 
willen niet dat geld dat bedoeld is voor de zorg, verloren gaat aan bureaucratie.  

De oplopende kosten in de zorg vragen ook om verandering van degene die zorg 
nodig heeft. Hulp kan ook worden geleverd door vrienden of familie. Om die hulp 
in goede banen te leiden kan er worden gezorgd voor ondersteuning in de sfeer 
van opleiding, begeleiding, nazorg en waardering. Niet iedereen heeft familie of 
vrienden in de buurt. Het persoongebonden budget moet dan een optie zijn voor 
mensen die hun zorg zelf en goedkoper kunnen organiseren. 

Ook de jeugdzorg is vanaf 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De 
PvdA vindt dat kinderen en jongeren niet onnodig in dure instellingen moeten 
zitten. We zetten in op preventie en ondersteuning van het hele gezin om dure 
specialistische zorg te voorkomen. 
Als professionele hulp nodig is, moet die er ook zijn. 
 

5. Investeren in de toekomst 
De PvdA staat voor een samenleving waarin we elkaar helpen en waarin we 
gebruik maken van elkaars talenten. Juist in financieel moeilijke tijden komt het 
aan op solidariteit en creativiteit en de zekerheid op een fatsoenlijk bestaan. 

De PvdA wil een overheid die meegaat met zijn tijd, anders durft te denken. Met 
elkaar oplossingen zoeken. Daarom willen wij investeren in jongeren, in 
meedoen, in kwaliteit en in duurzaamheid. 

 

Investeren in jongeren 
Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel thuis als op school. Wij 
vinden dan ook dat de gemeente medeverantwoordelijk is voor goed onderwijs. 
Gelukkig gaat het met de meeste jongeren goed in onze gemeente. Jongeren die 
problemen hebben met drugs, alcohol of iets anders, moeten goed worden 
geholpen. 
 

Maar voorkomen is veel beter dan genezen. Jongeren worden gezien in hun 
omgeving. Op school en in het verenigingsleven. Hier worden veranderingen 
gezien door docenten, begeleiders en door leeftijdsgenoten. Een tijdige 
signalering van problemen door deze betrokkenen is belangrijk. Wij willen 
verenigingen die hier aandacht aan schenken extra ondersteunen. 
 
Wij hechten er veel waarde aan dat onze jongeren al vroeg het belang van 
vrijwilligerswerk inzien. Niet alleen om wat ze op die manier voor de samenleving 
kunnen betekenen, maar vooral ook voor onze jongeren zelf. Vrijwilligerswerk 
biedt hen de mogelijkheid kennis en vaardigheden op te doen en te vergroten. 
Wij vinden de maatschappelijke stage een goede manier om onze jongeren 
kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. 

 
Investeren in bedrijvigheid 
Ontwikkeling van (nieuwe) bedrijvigheid dient vooral plaats te vinden op 
bedrijventerreinen en niet in ons mooie buitengebied. De ontwikkeling van het 
bedrijventerrein H2O is door de economische en financiële crisis vertraagd. Wij 
willen de verdere invulling van dit terrein stimuleren. Hierbij kiezen wij in eerste 
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instantie, zoals afgesproken, voor invulling door bedrijven uit een van de drie 
deelnemende gemeenten. Maar wij willen ook bedrijven van “buiten” toelaten, 
mits deze gepaste en voldoende werkgelegenheid opleveren voor onze inwoners. 
Deze invulling mag geen extra overlastsituaties opleveren voor de inwoners van 
Hattemerbroek. 
 

Investeren in het winkelcentrum van Wezep 
Versterking van het winkelcentrum in Wezep vinden wij belangrijk. Niets doen is 
achteruitgang. Bij het verder uitwerken van de plannen vinden wij het 
belangrijk dat er aandacht is voor de plek van niet-commerciële instellingen, 
het creëren van een verblijfsgebied, voldoende parkeergelegenheid en een 
goede toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers. 

 

Investeren in duurzaamheid 

Een van de belangrijkste problemen van dit moment is klimaatverandering. Ook 
op lokaal en regionaal niveau zijn er mogelijkheden om de klimaatverandering te 
verminderen.  
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en moet het bewustwordingsproces van 
de burgers stimuleren met betrekking tot groene stroom, energiezuinig leven, 
duurzaam (ver)bouwen, recycling en hergebruik,  etcetera. 
 
Bouwen en renoveren moet wat ons betreft vanaf nu zo veel mogelijk duurzaam 
en klimaatvriendelijk gebeuren. Het anders ontwerpen van gebouwen kan het 
energiegebruik verminderen. En door bestaande gebouwen te renoveren of beter 
te isoleren kunnen goede resultaten worden behaald. Oude bedrijventerreinen 
willen wij duurzaam herstructureren en hergebruiken. 
 
Wij willen dat onze gemeente een groene en voor de toerist aantrekkelijke 
gemeente is. Inwoners en toeristen ergeren zich aan zwerfvuil. Bovendien 
draagt zwerfvuil bij aan het beeld van verloedering van het buitengebied. Wij 
willen zwerfvuil aanpakken door organisaties, bedrijven en inwoners hierbij te 
betrekken (bijvoorbeeld via adoptie deel buitengebied) en te zorgen voor een 
passend beloningsysteem. 
 
Om de Nederlandse energieproductie schoner en duurzamer te maken, zien wij 
een belangrijke rol voor wind- en zonne-energie. Behalve duurzame energie, 
moeten ook duidelijkheid en overleg prioriteit krijgen. Daarnaast moeten 
inwoners de kans krijgen om een belang te nemen in de nieuw te bouwen 
windmolens. Wij zijn op voorhand daarom geen tegenstander van de 
ontwikkeling van een windturbinepark langs de N50 richting Kampen. Een 
belangrijke eis is dat de windmolens geen gevolgen hebben voor gezondheid en 
welzijn van omwonenden. Er mag geen hinderlijke overlast ontstaan door 
bijvoorbeeld slagschaduw, geluid of objectverlichting. 
Daarnaast willen wij de mogelijkheden van zonneparken in weilanden nabij de 
kernen bestuderen. Landschappelijke inpassing is hierbij belangrijk. Een ideale 
locatie voor zonnepanelen zijn bedrijventerreindaken en daken van 
(ligbox)stallen. Dit is een goede vorm van meervoudig ruimtegebruik die wij 
graag willen stimuleren. Het imago van grote stallen en bedrijventerreinen kan 
hierdoor worden verbeterd. 
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Omdat veel huurwoningen in onze gemeente gebouwd zijn in de jaren zeventig, 
is het nodig die woningen aan te passen aan de huidige normen over woongenot. 
Daarbij moeten we ook een inhaalslag maken om oudere huurwoningen 
energiezuiniger te maken. 
 
Duurzaamheid is bij uitstek een terrein waarop inwoners zelf initiatieven 
ontwikkelen. De gemeente kan initiatieven stimuleren en ondersteunen. Wij 
willen een duurzaamheidsfonds instellen. Inwoners of groepen van inwoners 
kunnen uit dit fonds een lening krijgen tegen een lage rente om zelf 
duurzaamheidsmaatregelen (bijvoorbeeld voor het aanbrengen van  
isolatiemaatregelen, de aanschaf zonnepanelen en de toepassing aardwarmte) 
uit te voeren. De lening wordt weer terugbetaald, zodat ook andere inwoners er 
gebruik van kunnen maken. 
 
In de Nederlandse bodem zit naast aardgas ook schaliegas. De voorraad 
schaliegas in Nederland is relatief klein. Het boren is gericht op de korte termijn. 
De winning van schaliegas zal de investeringen in duurzame energie vertragen. 
Onduidelijk is wat de risico’s zijn voor grondwater, het mondiale klimaat en de 
volksgezondheid. Schaliegaswinning is ouderwets, vuil en gevaarlijk. Bij Wezep 
ligt een belangrijk waterwingebied! Dit gebied is van belang voor onze huidige 
watervoorziening. Dat willen wij ook voor de toekomst zo houden. Daarom zijn 
wij tegen schaliegaswinning. Daarom willen wij van Oldebroek een 
schaliegasvrije gemeente maken. 
 

Duurzaam verkeer 
De verkeersmobiliteit blijft toenemen en heeft ook op lokaal niveau effecten. 
Zoals verstopping van dorpskernen, vervuiling en onveiligheid. Samen met de 
inwoners en het bedrijfsleven moet de gemeente op zoek naar duurzame  
langetermijnoplossingen. 

Een goede ontsluiting van Wezep-Noord is belangrijk en blijft onze aandacht 
vragen. We vinden het belangrijk dat de bewoners van Wezep-Noord 
voorzieningen goed en veilig kunnen bereiken. 

Wij vinden dat de huidige busverbinding met Zwolle (lijn 100s) via de 
Zuiderzeestraatweg in stand moet blijven. Langs de route moeten voldoende en 
goed uitgeruste bushaltes aanwezig zijn en blijven. 

Wij vinden de buurtbus van belang voor de leefbaarheid van onze kernen. 

Wij willen een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen in Wezep en 
Hattemerbroek op de A28/A50. Verkeer van en naar die terreinen moet buiten de 
woonwijken gehouden worden. 
 

Sociaal en solide financieel beleid 
De PvdA gaat behoedzaam om met beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren 
die alsof het om ons eigen geld gaat. Dat doen wij door een sterke 
budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen en op basis van vooraf 
beschikbaar gestelde middelen. Wij zijn terughoudend met betrekking tot het 
aangaan van risico’s. Wij gaan geen bank spelen. Cadeautjes worden door ons 
niet gegeven. Op financieel gebied kiezen wij ook voor “sterk en sociaal”. 
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Wij willen de door het rijk opgelegde bezuinigingen behalen door scherpere 
keuzes te maken en door een andere manier van werken. Zorg en ondersteuning 
organiseren we dicht bij mensen en zoveel mogelijk met behulp van één 
hulpverlener per huishouden. We investeren in preventieve ondersteuningen. 

Wij staan in principe achter het beginsel dat tarieven voor producten/diensten 
kostendekkend zijn. De hondenbelasting willen wij afschaffen. Wij vinden deze 
belasting niet meer van deze tijd. Een deel van de opbrengst uit de 
toeristenbelasting moet ten goede komen aan de toeristische sector. Een goede 
promotie van Oldebroek verdient zichzelf terug. We houden opstapelende 
negatieve effecten voor mensen in de gaten. Kosten kunnen voor de gemeente 
worden verminderd door samenwerking. Wij zijn voor verdergaande 
samenwerking met de gemeenten Hattem en Heerde. Een fusie sluiten wij niet 
uit. Hiervoor moet wel voldoende draagvlak zijn onder de inwoners. 
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Website  : oldebroek.pvda.nl  
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