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1. Idealen
De PvdA is een progressieve, sociaaldemocratische partij, die het recht op een fatsoenlijk bestaan 
centraal stelt. 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 PvdA streeft naar gelijke kansen, spreiding van macht en inkomen en een duurzame ontwikkeling. 
Een transparante en integere lokale democratie, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

De PvdA strijdt voor sociale, fatsoenlijke en eerlijke politiek voor iedereen. Doe mee, want samen 
bereiken we meer dan ieder voor zich!

2. Lokale politiek is van en voor de bevolking
Als PvdA zijn we ervan overtuigd dat onze inwoners zelf het beste weten waaraan ze behoefte hebben en 
dat ze dit in de meeste gevallen ook zelf het beste kunnen organiseren. Wij blijven ons dan ook inzetten 
voor wijk- en dorpsgericht werken. De rol van de gemeente hierin is om met de inwoners steeds te 
bepalen hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet zien. Hierbij heeft elk dorp en elke wijk een eigen 
karakter. Op basis van dit perspectief kan de gemeente initiatieven van inwoners wel of niet stimuleren.

Dorpsgroepen spelen hierin een belangrijke rol als schakel 
tussen de individuele inwoners en de gemeente. Een 
burgerbegroting geeft deze dorpsgroepen de mogelijkheid 
samen met de inwoners hun omgeving vorm te geven. 
Uiteindelijk blijft de gemeenteraad wel verantwoordelijk. 
Het besluitvormingsproces moet altijd democratisch en 
transparant verlopen. Dit betekent ook dat de gemeente de 
initiatieven van onze inwoners moet blijven begeleiden. 

Niet elk dorp of elke wijk is al voldoende georganiseerd 
voor deze manier van werken. Dat moet nog zijn 
beslag krijgen. Wij willen daarom de inzet van 
dorpscontactambtenaren voortzetten. ‘Oldebroek voor 
mekaar’ is een waardevol credo, maar wij vinden wel dat 
de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur om een 
actieve begeleiding vraagt. ‘Oldebroek voor mekaar’ mag 
geen holle retoriek zijn waarbij de gemeente taken over de 
schutting gooit bij inwoners. Het moet een andere manier 
van werken zijn waarbij we krachten bundelen en doelen 
delen.

Als PvdA geloven wij dat onze inwoners in staat zijn veel 
taken op vrijwillige basis op zich te nemen. Toch mag dat 



nooit vanzelfsprekend zijn. De gemeente zal deze gemeenschapszin moeten versterken en voeden. Een 
sportvereniging met een jeugdafdeling kan bijvoorbeeld vroegtijdig problemen bij jongeren of in hun 
omgeving signaleren. Maar dit betekent wel dat de gemeente moet zorgen voor opleiding, begeleiding, 
nazorg en waardering van deze vrijwilligers. 

3. Onderwijs, werk en bestaanszekerheid
Het hebben van een baan is een van de belangrijkste manieren om mee te doen in de samenleving. Een 
baan en een eigen inkomen geven een gevoel van volwaardigheid en vrijheid. Dit is echter niet altijd voor 
iedereen mogelijk. Er zijn mensen die het niet mee zit en voor wie het even lastig is een nieuwe baan te 
vinden. Deze mensen verdienen een steun in de rug. Dit begint bij goed onderwijs. 

Onderwijs
Goed onderwijs is van belang om een goede startpositie te krijgen op de arbeidsmarkt. Jongeren moeten 
thuiskomen met diploma’s voor banen die er zijn. Onderwijs, bedrijfsleven en gemeente moeten hierop 
inspelen en samen de mogelijkheden verkennen. Dit kan onder meer door duidelijke afspraken te maken 
over stageplaatsen en leerwerkplekken. De gemeente Oldebroek moet in dit verband meer aansluiting 
zoeken bij het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Zwolle. Daar liggen kansen en daar lopen ook 
al initiatieven op dit gebied. Oldebroek heeft al een start gemaakt met aansluiting bij deze economisch 
succesvolle regio. Dat verdient een open blik, een actieve deelname en het verder benutten van kansen.
Wij vinden het belangrijk dat openbaar onderwijs in onze gemeente beschikbaar is en blijft. Wij zijn 
daarnaast voorstander van het combineren van onderwijs met andere voorzieningen. In deze ‘brede’ 
scholen is onder meer ruimte voor goede en betaalbare kinderopvang. Hierin zijn de laatste jaren 
veelbelovende stappen gezet door het onderwijs en de gemeente, onder meer in de vorm van integrale 
kindcentra. Deze ingezette weg van krachtenbundeling in het primair onderwijs willen we actief 
uitbouwen en faciliteren.

De bibliotheek speelt ook een belangrijke rol in het onderwijs in onze gemeente. Wat ons betreft moet 
dit behouden blijven. De rol van de bibliotheek moet daarnaast verder verbreed worden met andere 
onderdelen van het sociale domein. Dit betekent dat er onder meer extra inzet komt om volwassenen 
die moeite hebben met taal (zowel nieuwkomers als autochtonen) naar de bibliotheek te krijgen. Via het 
Taalpunt in de bibliotheek krijgen zij vervolgens hulp op maat aangeboden. 



Werk
Uiteindelijk moet onderwijs leiden tot een betaalde baan. Daarbij is het belangrijk dat er ook in onze 
regio passende banen zijn. Het creëren en het behouden van deze werkgelegenheid en het op elkaar 
afstemmen van vraag en aanbod is dus een duidelijke missie. Hierbij is regionale samenwerking een 
pré, want een gemeente kan dit niet alleen. Actief deelnemen aan de regio’s Zwolle en Noord-Veluwe 
biedt hierin kansen. Het verdient extra bestuurlijke energie om die kansen aan te wakkeren en te pakken. 
Dat de recente economische crisis grotendeels is gekeerd, wil niet zeggen dat we achterover kunnen 
leunen. Er bestaat nog steeds werkeloosheid en als we als gemeenschap ook in de toekomst een stevig 
fundament willen, dan moeten we er nú vol energie aan werken. De gemeente Oldebroek heeft hierbij 
een voorbeeldfunctie en besteedt binnen wettelijke kaders zo veel mogelijk werkzaamheden uit aan het 
lokale en regionale bedrijfsleven.

Voor degenen die (tijdelijk) geen baan hebben is er één loket waar ze terecht kunnen. Alle betrokken 
instanties en organisaties werken daarin samen. Zo zorgen we voor een effectieve loopbaanbemiddeling. 
Wij hebben daarbij extra aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. 
Ouderen vinden vaak moeilijk een nieuwe baan. Die ontwikkeling op de arbeidsmarkt is zorgwekkend. 
Door hen opgebouwde kennis en ervaring zijn van onschatbare waarde. Daarom zoeken wij naar 
mogelijkheden deze kennis en ervaring in te zetten als leermeester, als specialist. 
Voor mensen met een arbeidsbeperking willen wij structurele oplossingen. Ons doel is hen zo volwaardig 
mogelijk mee te laten draaien in de maatschappij. Dit betekent dat ze zo veel mogelijk een (aangepaste) 
werkplek krijgen 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 dagbesteding.

Verenigingen zitten te springen om mensen: 
om hun website te vernieuwen, het sportpark te 
onderhouden, de speeltuin of het clubgebouw op 
te knappen of de boekhouding op orde te brengen. 
Wij willen graag dat mensen zonder werk, met 
behoud van uitkering, dit soort bijdragen aan de 
samenleving kunnen leveren. Deze bijdragen mogen 
echter niet in de plaats van betaalde banen komen.

Bestaanszekerheid
Naast het belang van onderwijs en werk zetten 
wij in op bestaanszekerheid. In een beschaafde 
samenleving is het belangrijk armoede en 
uitsluiting te bestrijden. Wie valt, helpen we 
met opstaan. Mensen zonder werk kunnen 
rekenen op een fatsoenlijke uitkering. Voor 
deze inkomensondersteuning geldt: zo lang als 
nodig en zo kort als kan. Tegen fraude treden we 
vanzelfsprekend op.



Mensen die niet in staat zijn zelf controle te houden over hun uitgaven, bieden we de kans uit de 
schulden te komen en te blijven. Met deze schuldhulpverlening bieden we hen de kans opnieuw iets 
op te bouwen. Als het nodig is, combineren we de schuldhulpverlening met andere ondersteuning die 
deze mensen nodig hebben. Daarmee zorgen wij ervoor dat mensen zo kort mogelijk van de gemeente 
afhankelijk zijn en voorkomen we escalatie van problemen. 

Als PvdA hebben wij bereikt dat zzp’ers kwijtschelding van de gemeentelijke belasting kunnen krijgen. Dit 
beleid willen wij voortzetten.

4. Met elkaar leven, wonen en zorgen
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het is een basis 
om van daaruit de wereld tegemoet te treden. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor 
uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn. Iedereen moet goed kunnen wonen voor 
een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. In een omgeving waarin we niet alleen naast elkaar, maar 
ook met elkaar leven.

Met elkaar leven
Man, vrouw of transgender, autochtoon of allochtoon, homo of hetero, gelovig of ongelovig: voor de 
PvdA is iedereen gelijkwaardig. Discriminatie tolereren we nergens: niet op school, niet op het werk en 
niet in de buurt. Een beschaving waarin iedereen vrijelijk zichzelf kan en mag zijn, zonder dat dit ten 
koste van anderen gaat, dát is welvaart.

Wonen
De woningmarkt stond de afgelopen jaren flink onder druk. Dat heeft zich gekeerd en laat inmiddels 
zelfs een ongezonde wending zien. Verkoopprijzen schieten weer omhoog en er ontstaat een vraag-en-
aanbodprobleem. In het westen van het land schiet dat al door. Daarvan willen wij als PvdA leren en 
lokaal op voorsorteren. Passende woningen staan er immers niet in een dag of week. 

Oldebroek kan niet onbeperkt huizen bijbouwen. Integendeel. Daarom moeten de bouwplannen die 
nu en in de toekomst nog mogelijk zijn, passen bij de woonwensen van de inwoner van de toekomst. 
Er zullen meer woningen nodig zijn zonder trappen en drempels, woningen voor alleenstaanden en 



passende woningen voor de gezinnen waarvan de kinderen de deur al uit zijn. Dat haal je niet alleen 
met nieuwe, nog te bouwen, woningen. Daarvoor is ook aanpassing van het bestaande woningbestand 
nodig. Het doel hiervan is doorstroming vanuit gezinswoningen naar een woning die past bij de leeftijd 
en levensstijl. Ouderen willen best wel verhuizen naar een woning die bij hun leeftijd past, maar ze 
willen dan niet meer gaan betalen voor minder huis. Daarnaast willen ze voorzieningen in de buurt en 
gewoonweg prettig wonen. Starters willen ook een plek. Om te huren of te kopen. Zowel starters als 
senioren hebben echter anno nu moeite met vinden van een passende woning.

Een gevaar is dat huurwoningen te makkelijk worden verkocht om aan de vraag op korte termijn te 
voldoen. Het nadeel hiervan is dat het bestand van huurwoningen nog kleiner wordt en starters hun 
plek in Oldebroek niet snel of helemaal niet gaan vinden. Ook in het kader van de vergrijzing is dit niet 
handig.

Doorstroming op de woningmarkt kun je als overheid niet afdwingen. De PvdA wil dat de gemeente 
Oldebroek er alles aan doet om doorstroming actief te beïnvloeden. Daarvoor moeten we constant 
in gesprek zijn met inwoners, corporaties, bouwers, belangenverenigingen en planmakers. Hierbij 
kan de omgevingsvisie van gemeente Oldebroek helpen, mits we daarin optimaal ruimte bieden voor 
verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld in de vorm van 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

De landelijke overheid werkt op dit moment aan een nieuwe 
omgevingswet. Een flinke verandering in de manier waarop 
de overheid én de samenleving omgaan met ruimtelijke 
vraagstukken, zoals bouwen, wonen, inrichting van straat, 
wijk en leefomgeving. Als PvdA juichen we dit toe. We 
willen dat inwoners meer ruimte krijgen om mee te denken 
en mee te bepalen. De gemeente Oldebroek moet een 
omgevingsvisie opleveren die inwoners, ondernemers en 
alle belanghebbende voldoende ruimte biedt, maar ook 
voldoende handvatten om hun plannen en ideeën vorm te 
geven. Het doel van de omgevingsvisie is minder regels, 
overzichtelijker beleid, kortere procedures, ruimte voor 
initiatieven en lokaal maatwerk vanuit vertrouwen. 

Samen met de bewoners willen wij de leefbaarheid van de verschillende wijken op het gewenste niveau 
houden door, samen met hen, creatieve oplossingen te bedenken voor de vraagstukken die er zijn. Mede 
dankzij de jarenlange inzet van de PvdA is een tweede sporthal in Wezep werkelijkheid geworden. Dit 
biedt ruimte aan het verenigingsleven, onder meer aan de korfbalvereniging Rood Wit. Het aankopen van 
de Erica Terpstra Hal in Wezep Noord blijkt inderdaad het vliegwiel waar we vanuit gingen.

Zorgen voor elkaar
De PvdA vindt het belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben hun waardigheid en zelfstandigheid 
behouden. Zorgverleners moeten daarom uitgaan van wat cliënten zelf nog kunnen. Wij willen dat onze 
inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Woningen moeten daarom 
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 beperking.

Oude en nieuwe woningen moeten daarnaast 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. Er is hiervoor ook buurtbemiddeling beschikbaar voor inwoners van Oldebroek.

Betere zorg op maat
Wij zijn van mening dat de zorg effectiever en efficiënter kan. Wij zijn daarom voor samenwerking tussen 
de wijkverpleging en sociale teams van de gemeente. Een zorgverlener moet op een goede manier zijn of 
haar werk kunnen doen en heeft daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is het belangrijk 
dat we het aantal verzorgers en wisselingen van verzorgers per cliënt zo veel mogelijk beperken. Een 
voorbeeld van deze manier van zorg verlenen is Buurtzorg. We willen ten slotte niet dat geld dat bedoeld 
is voor de zorg, verloren gaat aan bureaucratie.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) willen we zo veel mogelijk sturen 
op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zorgbeleid moet om kwaliteit van zorg gaan, niet om kwantitatief 
gestuurde cijferlijsten en excelsheets. Wij willen hierover blijvend in gesprek zijn met de samenleving 
en leren van mantelzorgers, zorgprofessionals en zorgbehoevenden. Zodat we het beleid optimaal 
gericht kunnen houden op zichtbare en voelbare kwaliteit van de zorg. Als PvdA willen we van tevoren 
een kwaliteitskader kunnen meegeven bij aanbestedingen. We hechten hierbij aan continuïteit in de 
zorgverlening. Het is vervolgens belangrijk daadwerkelijk de kwaliteit te toetsen in de praktijk. Om 
een hoog kwaliteitsniveau mogelijk te maken moeten we de beschikbare budgetten zo veel mogelijk 
ontschotten en zullen we regionaal moeten inkopen. Daarbij willen we wel zorgen voor een goede lokale 
democratische verantwoording. De afgelopen jaren hebben al laten zien dat gemeenten en instellingen 
flink in de problemen kunnen komen door te lage voor-inkoop. Voor een kleine gemeente als Oldebroek, 
en de andere gelijkwaardige gemeenten in de regio, is samenwerken bij het inkopen van zorg een 
absolute pré. Zodat geen kind tussen wal en schip raakt en wachtlijsten nooit direct noodzakelijke zorg in 
de weg staan. 



Mantelzorg
Waarover we ons zorgen maken is de druk op de schouders van mantelzorgers. Bezuinigingen van 
afgelopen jaren hebben de druk nogal op de schouders van gezinsleden, kinderen, familie en vrienden 
neergelegd. Niet altijd wordt voldoende zichtbaar hoeveel zorg (jonge) mantelzorgers, zeven dagen 
per week, dragen voor een zorgbehoevende naaste. Er wordt in stilte geleden als we mantelzorgers 
niet zien staan en niet horen. Daar ligt wat ons betreft een continue uitdaging, voor samenleving én 
overheid. Mantelzorgers moeten zich gesteund en geholpen weten in de vorm van respijtzorg, opleiding, 
begeleiding, nazorg en waardering.

Niet iedereen heeft familie of vrienden in de buurt die mantelzorg kunnen verlenen. Het 
persoonsgebonden budget moet dan een optie zijn voor mensen die hun zorg zelf en goedkoper kunnen 
organiseren.

5. Investeren in de toekomst
De PvdA wil een overheid die met de tijd meegaat, anders durft te denken en beter luistert. Met elkaar 
oplossingen zoeken en de denk- en daadkracht van de samenleving een herkenbare plek in het openbaar 
bestuur bieden. 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. Gelukkig gaat het met de 
meeste jongeren goed in onze gemeente. Jongeren die problemen hebben, bijvoorbeeld met drugs 
of alcohol, moeten goed worden geholpen. Jongeren verdienen perspectief en uitzicht. Ze zijn onze 
toekomst. 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. Op tijd signaleren van problemen door hen die met onze jongeren omgaan 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 op te doen en vaardigheden 
te vergroten. Wij vinden de maatschappelijke stage een goede manier om onze jongeren kennis te 
laten maken met vrijwilligerswerk. Er liggen onder andere kansen op dit gebied in samenwerking met 
buurtgemeenten en samenwerkingen in regioverband.



Investeren in bedrijvigheid
Ontwikkeling van (nieuwe) bedrijvigheid moet vooral plaatsvinden 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 het bedrijventerrein H2O stimuleren. Invulling door 
bedrijven uit een van de drie deelnemende gemeenten en door bedrijven van ‘buiten’. 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. Bij het 
verder uitwerken van de al ingezette plannen vinden wij het belangrijk 
dat er aandacht blijft voor de plek van niet-commerciële instellingen, het 
creëren van een verblijfsgebied, voldoende parkeergelegenheid en een 
goede toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers. Waarbij we ook de 
gevolgen van verkeersontwikkelingen voor kernen als Hattemerbroek en 
Wezep goed in het oog houden.

Investeren in duurzaamheid
Een van de grootste problemen van dit moment is de verandering van 
ons klimaat. Ook op lokaal en regionaal niveau zijn er mogelijkheden om 
deze klimaatverandering te verminderen. Er ligt een landelijke missie om 
in 2050 energieneutraal te zijn. Op alle fronten. Dit lijkt ver weg, maar er 
moet nogal wat veranderen de komende jaren om dat doel te bereiken. 
Dat vraagt vandaag al om bewustzijn en bijpassende acties. De gemeente 
heeft hierbij een voorbeeldfunctie en moet het bewustwordingsproces van 
inwoners stimuleren rond bijvoorbeeld groene stroom, energiezuinig leven, 
duurzaam (ver)bouwen en recycling en hergebruik.

Bouwen en renoveren moet vanaf nu zo veel mogelijk duurzaam en klimaatvriendelijk gebeuren. 
Daarbij denken we onder andere aan het anders ontwerpen van nieuwe gebouwen en het isoleren van 
bestaande gebouwen. Het is nu bijvoorbeeld nog niet mogelijk te bouwen zonder een gasnetaansluiting 
af te nemen. Dit moet landelijk nog worden geregeld. Wij willen, waar dat kan, al vooruitlopen op deze 
maatregel. Veel oude woningen zijn slecht geïsoleerd. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar 
zorgt ook voor hoge energierekeningen. Met de woningbouwcorporaties maken we afspraken over 
energiebesparende maatregelen in bestaande en nieuwe woningen. 

Daarnaast geeft de gemeente voorlichting aan bewoners, organisaties en bedrijven over 
energiebesparende maatregelen. Duurzaamheid is bij uitstek een terrein waarop inwoners zelf 
initiatieven ontwikkelen. De gemeente kan initiatieven stimuleren en ondersteunen. Wij streefden al 
langer naar een lokaal duurzaamheidsfonds. Inwoners of groepen van inwoners kunnen uit dit fonds een 
lening krijgen tegen een lage rente om zelf duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Deze boodschap is 
inmiddels succesvol geland in Oldebroek. Wij willen dan ook dat deze mogelijkheid blijft bestaan. 



Oude bedrijventerreinen willen wij duurzaam herstructureren en hergebruiken. Wij willen daarnaast 
ruimte bieden aan functieverandering van bestaande bebouwing. Omliggende woningen mogen hiervan 
geen hinder ondervinden.

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 beloningssysteem.
We zien een belangrijke rol weggelegd voor wind- en zonne-energie bij het schoner en duurzamer maken 
van de Nederlandse energieproductie. Daarbij willen we de komende periode vooral de toepassing 
van zonne-energie bestuderen. Landschappelijke inpassing is hierbij belangrijk. Ideale locaties voor 
zonnepanelen zijn daken van bedrijven, scholen, dorpshuizen en overheidsgebouwen. Maar we denken 
ook aan zonnepanelen op daken van (ligbox)stallen en zonnecollectoren boven parkeerplaatsen. Dit 
is een vorm van meervoudig ruimtegebruik die wij graag stimuleren. En het is ook een manier om het 
imago van grote stallen en bedrijventerreinen te verbeteren.

In de Nederlandse bodem zit naast aardgas ook schaliegas. De voorraad schaliegas in Nederland is 
relatief klein. Het boren naar schaliegas 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. 

Duurzaam verkeer
De verkeersmobiliteit blijft toenemen. Dit heeft ook op lokaal niveau 
effecten. Samen met de inwoners en het bedrijfsleven moet de 
gemeente op zoek naar duurzame langetermijnoplossingen. Een 
goede ontsluiting van Wezep-Noord is daarbij belangrijk en blijft onze 
aandacht vragen. Zeker nu er al een basisschool gevestigd is en er nog 
meer bij komen. 

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. We 
willen ons de komende periode inzetten voor een verbinding tussen 
deze buslijn en het station in Wezep. Daarnaast vinden wij 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 willen 
we buiten de woonwijken houden. Plannen maken voor een nieuwe 
op- en afrit voor het bedrijventerrein H2O kan niet zonder overleg met 
inwoners en ondernemers. De belangen zijn groot en de wijziging zal 
veel gevolgen hebben voor de betrokken woonkernen. Die effecten 
willen we meenemen bij de nieuwe plannen voor de ontsluiting van de 



A28. Als dit als gevolg heeft dat de huidige op- en afrit moeten blijven bestaan, dan sluiten we dat niet 
uit. 

De PvdA is niet tegen uitbreiding van Lelystad Airport met vakantievluchten. Wij weten dat deze 
uitbreiding een economische impuls voor de regio is en wij kennen de noodzaak om Schiphol te 
ontlasten. Ons bezwaar hierbij is wel dat Lelystad Airport in april 2019 operatief moet zijn, ruim vier 
jaar voordat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. De herindeling staat gepland voor 2023, maar dat 
moet wat ons betreft voor april 2019 gebeuren, als de eerste vakantievliegtuigen vanaf Lelystad Airport 
opstijgen. De vlieghoogte van 1.800 meter boven een groot deel van de gemeente Oldebroek, zoals die 
nu gepland is, levert onnodig veel geluid- en milieuoverlast op.

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 te sturen op gestelde doelen en op basis van middelen die vooraf 
beschikbaar zijn gesteld. Wij zijn terughoudend in het aangaan van risico’s. Op financieel gebied kiezen 
wij ook voor ‘sterk en sociaal’.

Wij staan achter het beginsel dat tarieven voor producten en diensten kostendekkend zijn. De 
hondenbelasting is inmiddels om die reden afgeschaft. De gemeente deed er immers niets voor terug. 
Een deel van de opbrengst uit de toeristenbelasting moet wat ons betreft daarom ten goede komen aan 
de toeristische sector. Een goede promotie van Oldebroek verdient zichzelf terug. 

Wij zijn voor verdergaande samenwerking met de gemeenten Hattem en Heerde, maar we weten dat 
de politiek in Heerde dat inmiddels niet meer wil. En dan moet je nuchter zijn. Oldebroek kijkt gelukkig 
goed om zich heen en staat open voor andere samenwerkingsverbanden. We staan naar niemand met de 
rug toe. Zelfs een fusie van gemeenten sluiten wij niet uit als de lokale overheid daardoor beter, sterker 
en daadkrachtiger kan werken voor de inwoners. Hiervoor moet dan wel voldoende draagvlak zijn onder 
de inwoners.




