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WINTERSWIJK

Stem lokaal. Stem sociaal. Stem PvdA op 21 maart 2018!

Voorwoord

EERLIJK DELEN IN WINTERSWIJK
De PvdA Winterswijk is de sociaaldemocratische partij van Winterswijk. De sociaaldemocratie staat voor een solidaire
samenleving en persoonlijke ontplooiing. Slogans als “eerlijk delen” en “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”
zijn belangrijke uitgangspunten voor de PvdA.
De Partij van de Arbeid is een progressieve partij en streeft dus naar vooruitgang op alle fronten.
We dragen solidariteit zowel internationaal als nationaal hoog in het vaandel. En dus ook in Winterswijk. De A van Arbeid
staat voor het belang van werk en inkomen als basisvoorwaarden om volop mee te kunnen doen in de samenleving.
De PvdA is opgericht in 1946. Inclusief zijn voorganger de SDAP is de sociaaldemocratische partij de oudste partij in de
Winterswijkse gemeenteraad. In 1907 doorbraken arbeiders van de SDAP met hun toetreding tot de gemeenteraad als
eersten de hegemonie van de elite die in Winterswijk anderhalve eeuw de dienst uitmaakte.
Na de Tweede Wereldoorlog was de PvdA lang de veruit grootste politieke partij van Winterswijk.
Omdat Winterswijk zo PvdA-minded was en onze kleur rood is, werd Winterswijk zelfs het Rode Dorp genoemd.
Bij enkele raadsverkiezingen behaalde de PvdA meer dan de helft van de stemmen. De sociaaldemocratie droeg in Winterswijk belangrijk bij aan de emancipatie van gewone mensen en een betere positie voor arbeiders, vrouwen en minderheden. En aan openbare voorzieningen waarvan alle Winterswijkers volop gebruik konden en kunnen maken.
Bij de raadsverkiezingen van 2014 kreeg de PvdA drie van de 21 zetels in de raad. Als het aan ons ligt worden dat er op 
21 maart 2018 meer. We hopen dat dit verkiezingsprogramma jou overtuigt. Het programma is onderverdeeld in hoofdstukken met woorden die voor de PvdA belangrijk zijn. De programmatitel spreekt voor zich. De PvdA gaat er in onze gemeente
met nieuwe energie tegenaan. Bovendien is nieuwe energie een actueel thema, nu onze oude fossiele brandstoffen ter
discussie staan.
Tot ziens op 21 maart in het stemlokaal!
Programmacommissie PvdA Winterswijk

Onze 3 speerpunten

DE PVDA GEEFT WINTERSWIJK NIEUWE ENERGIE!
Als lokale partij moet je van alle markten thuis zijn. Immers: van zorg tot huisvesting, werkgelegenheid en een nieuwe
Omgevingswet, alles komt voorbij in de gemeenteraad. Gesteund door het bestuur en actieve leden, vergadert de
raadsfractie van de PvdA Winterswijk over de zeer uiteenlopende onderwerpen die in vier jaar tijd de revue passeren.
Voor de raadsperiode 2018-2022 kozen we ook drie eigen speerpunten.

1. Duurzaam Winterswijk

3. Betaalbare woningen

Met z’n allen moeten en zullen we ons steentje bijdragen
aan een duurzamer Winterswijk. We maken een transitie
naar een duurzamer gebruik van middelen en energie, zodat we ook de toekomst van jongeren en komende generaties na ons borgen. In de volgende periode wil de PvdA
een wethouder duurzaamheid. Via een driestappenplan
willen we grote slagen maken met ethische, veilige en
gezonde energie. Stap 1: energie besparen waar dit kan,
bijvoorbeeld door isolatie. Stap 2: het stimuleren van energieopwekking die kan rekenen op een groot draagvlak in
de samenleving. Stap 3: indien tóch nodig schuwen wij
minder populaire maatregelen als de plaatsing van windmolens niet.

Wonen is een levensvoorwaarde. Steeds meer mensen
hebben moeite om hun woonlasten op te brengen. Dit
geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren (starters) en
zelfs voor sommige middengroepen. Betaalbare en levensbestendige woningen zijn de komende vier jaar een
speerpunt voor de PvdA Winterswijk. De PvdA wil dat de
behoefte en betrokkenheid van bewoners meer doorklinkt
bij nieuwe projecten. Ook willen we investeren in de (voorzieningen in) woonwijken. Niet alleen in steen, ook in mensen. We willen Winterswijkers die tijdelijk of langdurig buiten het arbeidsproces vallen/vielen (door werkloosheid,
ziekte of anderszins) betrekken bij werk dat in hun eigen
directe omgeving uitgevoerd moet worden. Zodat de betrokkenheid zo optimaal mogelijk is. Verder zou een vrije
woonkeuze voor iedereen voor zichzelf moeten spreken.

2. Werk voor iedereen
De economie verandert snel en niet iedereen kan dat bijbenen. De PvdA wil beleid ontwikkelen waardoor iedere
Winterswijker zo goed mogelijk is voorbereid op de nieuwe
economie. Werk en werkgelegenheid in Winterswijk willen we laden met nieuwe energie. Bij mensen die wegens
ziekte of werkloosheid gebruik moeten maken van het sociale vangnet, stelt de gemeente de menselijke maat voorop. Van oudsher is Winterswijk sterk in ambachtelijke disciplines; door de koppeling van ambacht aan ICT (smart)
te bevorderen profiteren we optimaal van het beste van
twee werelden. Dit schept nieuwe werkgelegenheid. Grote
inspanningen willen wij leveren om mensen die langs de
kant staan (sociaal, economisch en/of cultureel) weer te
helpen aan een volwaardige plek in onze samenleving. Als
het aan ons ligt, valt geen Winterswijker buiten de boot en
verdient elke inwoner hetzelfde respect.

DNA en Energie
Deze drie onderwerpen zijn dus onze speerpunten in Winterswijk voor de komende raadsperiode. De rest van ons
verkiezingsprogramma vind je op de bladzijden hierna.
Nee, we bestrijken met dit verkiezingsprogramma zeker
niet elk spectrum van de lokale politiek. Vanzelfsprekend
vormen wij op basis van argumenten en onze beginselen
een mening over alles wat er in de Winterswijkse gemeenteraad voorbij komt. En zoals je van ons gewend bent bekijken wij voorstellen van andere partijen positief maar
kritisch.
In dit programma vind je vooral onderwerpen die diep in
het DNA van de sociaaldemocratie geworteld zijn, idealen
waarmee we Winterswijk de nieuwe energie willen geven
die hoort bij een dynamische eigentijdse samenleving.

1. GELIJKE KANSEN
“Wij staan voor een open en diverse samenleving in Winterswijk. Er is plek voor iedereen en iedereen doet
mee en draagt een steentje bij. Het ideaal moet altijd zijn: alle Winterswijkers krijgen dezelfde kansen.”

Digitale diensten

Is digitale dienstverlening wel de goede weg? Het mag nooit
de enige weg zijn. Wij zullen er strikt op toezien dat de digitalisering wel voor iedere burger van Winterswijk bereikbaar
en begrijpelijk is. Gelijke kansen dus voor mensen die minder
handig zijn met de digitale techniek. Heldere informatie op
papier blijft noodzakelijk.

Menselijke maat

Gemeentelijke dienstverlening moet laagdrempelig en persoonlijk zijn. Simpele taal, direct contact, weinig ambtelijke
molens, de menselijke maat voorop. Of het nu gaat om een
nieuw paspoort, een bouwvergunning of zorgvragen. Bij de
dienstverlening staat de eigenheid van ieder individu voorop.

Betaalbaar wonen

Alle Winterswijkers moeten goed en betaalbaar kunnen wonen. Iedereen, dus ook mensen met lagere inkomens, starters,
ouderen en nieuwkomers in ons land. Nieuwe bouwprojecten
worden afgestemd op de behoeften van de beoogde bewoners en die worden dus in een vroeg stadium bij de plannen
betrokken. De vrijheid om te kiezen waar je wilt wonen (wijk)
moet niet alléén voor mensen met een dikke portemonnee
geborgd zijn.

Gelijke arbeidskansen

Als je gaat solliciteren voor een baan bij de gemeente Winterswijk mag en kan er geen onderscheid gemaakt worden
op basis van naam, geslacht, handicap en afkomst. De gemeente bevordert de diversiteit bij bedrijven en organisaties
die opdrachten krijgen van de gemeente.

Discriminatie

Er komt een laagdrempelig gemeentelijk meldpunt discriminatie. De gemeente Winterswijk brengt dit meldpunt actief
onder de aandacht. Om de deelname van alle Winterswijkers
aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen, ijveren we
voor een Diversiteitsprijs voor instellingen/bedrijven/verenigingen die zich op dit punt extra verdienstelijk maken.

Brede brugklas

De gemeente moet met de twee middelbare scholen in
Winterswijk in gesprek over de bevordering van een betere
schoolkeuze voor de jeugd. Geen definitieve keuze in groep

8 maar, zoals voorheen, in de eerste twee klassen van het
voortgezet onderwijs (Brede Brugklas). Opdat jongeren voldoende tijd hebben om te onderzoeken welke niveau bij hen
past. Technisch en ambachtsonderwijs wordt in Winterswijk
bevorderd.

Buurtschapscholen

Wij willen dat de buurtschapscholen blijven bestaan en dat
(burger) initiatieven om dit te bereiken actief ondersteund
worden door de gemeente. Buurtschapscholen dragen belangrijk bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied.

Onzichtbare jeugd

Jongeren die niet op school zitten en/of geen werk hebben
zijn in beeld bij de gemeente. Het huidige beleid richting jongeren zonder startkwalificatie wordt voortgezet en geïntensiveerd. Zodat jongeren zoveel mogelijk gelijke startkansen
hebben.

Vangnet

De wachttijd voor het aanvragen van een uitkering moet zo
kort mogelijk zijn. Zodat Winterswijkers zonder baan geen
vermijdbare schulden hoeven te maken in afwachting van
een toekenning. De gemeente Winterswijk heeft oog voor de
(mogelijke) noden van inwoners die niet in de kaartenbak zitten, zoals boeren en zelfstandigen. Verder wil de PvdA een
concreet actieplan om “generatiearmoede” te bestrijden.

Basisinkomen

De gemeente Winterswijk neemt deel aan een eventuele
proef met een basisinkomen voor mensen met bijstand. Deze
proef moet dan wel voldoende relevant zijn. De PvdA staat
voor: echte persoonlijke aandacht en een minimum aan bureaucratie rond de toekenning van bijstandsuitkeringen.

Laaggeletterdheid

12 procent van de Winterswijkers is laaggeletterd. Wij streven
er naar dat iedereen de Nederlandse taal leert lezen, spreken
en schrijven en ondersteunen dus initiatieven op dit gebied.
Het idealistische doel is dat elke Winterswijker het Nederlands beheerst, zowel in gesproken als geschreven woord.
Laaggeletterden met een uitkering krijgen standaard kosteloos taalles.

2. SOLIDARITEIT
“Samen vooruit, is een slogan van de landelijke PvdA. Wij geloven er heilig in dat je samen sterker
staat voor elkaar. Een mooi voorbeeld van de gezamenlijke kracht en solidariteit van Winterswijk en
Winterswijkers is de traditie van naoberschap.”

Geen kind buitensluiten

Eigen risico

Kinderen mogen niet uitgesloten zijn van schoolreisjes,
excursies en sport- en culturele activiteiten doordat hun
ouders een eventuele eigen bijdrage niet kunnen betalen.
Wij pleiten voor het invoeren van het Kindpakket met één
loket voor het aanvragen van vergoedingen voor binnenen buitenschoolse activiteiten.

Het hoge eigen risico bij ziektekosten is voor veel Winterswijkers een reden om zorg te mijden. Dit is bij mondzorg
het meest zichtbaar. De Winterswijkse gemeenschap is
solidair met mensen die zorg mijden uit financiële overwegingen en introduceert dus voor hen een gemeentelijke
bijdrage aan het eigen risico.

Topinkomens beperken

Nieuwkomers

Wij willen dat de gemeente goed monitort of gesubsidieerde organisaties zich houden aan de WNT, de Wet Normering Inkomens. Topinkomens van publiek geld, dat geeft
geen pas. Bovendien ondermijnt dit het draagvlak voor
solidariteit en, indirect, zelfs het vertrouwen in de democratie, overheid en politiek. Ook is voor ons van belang dat
bedrijven die gemeentelijke opdrachten krijgen hun fair
share aan belastingen en andere heffingen afdragen. Net
als iedereen en in het algemeen belang.

Wij willen dat het AZC blijft bestaan in Winterswijk. Daarnaast staan we ervoor om nieuwkomers snel en actief te
begeleiden op weg naar integratie. Winterswijk bindt zich
niet aan een maximaal aantal vluchtelingen en statushouders. De wereld is immers in beweging en verandert snel.
Bij het proces van integratie bevorderen we de betrokkenheid van omwonenden en (andere) vrijwilligers.

Zicht op eenzaamheid
De lokale overheid heeft goed zicht op het probleem van
eenzaamheid onder ouderen en andere groepen in Winterswijk. Wij zetten ons actief in om eenzaamheid te bestrijden en mensen met elkaar in contact te brengen en
te houden. We faciliteren buurtgebonden initiatieven waar
ontmoeting centraal staat (bijvoorbeeld samen eten, gesteund door solidaire horecabedrijven).

Noodfonds
Wij willen een noodfonds voor Winterswijkers die bij acute
financiële nood snel geholpen moeten worden (via leningen, voorschotten of anderszins). Het huidige vangnet en/
of de Stadsbank bieden vaak onvoldoende garantie voor
snelle hulp. Mensen die het toch al moeilijk hebben komen
door deze mismatch vaak in nog grotere moeilijkheden. De
gemeente moet inwoners actief wijzen op de regelingen
in het kader van de Bijzondere Bijstand (uitgaven die niet
door de bijstand worden gedekt).

Vluchteling in koopwijk
Iedereen in Winterswijk levert zijn bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Vluchtelingen
moeten beter over het dorp verspreid worden en ook gehuisvest kunnen worden in wijken met (duurdere) koopwoningen. Winterswijk bevordert een solidaire opvang
waarbij elke buurt de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voelt en meehelpt te dragen.

3. VRIJHEID
“Individuele vrijheid is een groot goed. Maar het is een holle frase als het individu een ander de mond
snoert of andermans vrijheid met voeten treedt. Jouw individuele vrijheid eindigt waar je de vrijheid
van een ander aantast.”

Zijn wie je bent

Goede voorbeeld

In Winterswijk kun je zijn wie je bent. De overheid verdedigt jouw gevoel van eigenheid. Ongeacht je sekse, afkomst, huidskleur of andere vormen van eigenheid. Eigenheid in wat je zegt, denkt, doet of gewoon wie je bent; het
is het waard om deze individuele vrijheid overal, dus ook
lokaal, te beschermen.

Bij duurzaam werkgeverschap hoort ethiek richting medewerkers. Nederland kent de meeste flexwerkers van Europa. Er zijn veel mensen met kleine banen die niet van hun
werk een bestaan kunnen opbouwen. Als lokale overheid
moet de gemeente Winterswijk een voorbeeld zijn hoe het
wel moet. Daarbij geven fenomenen als payrolling, onderbetaalde ervaringsbanen en andere doorgeschoten flexvormen geen pas. Vaste contracten worden weer de norm
(ook bij schoonmaak en catering).

Zonder werk geen vrijheid
Werk of een andere zinvolle dagbesteding is belangrijk om
mee te kunnen doen in de samenleving en om jezelf te
redden in het dagelijks leven. De PvdA bevordert de werkgelegenheid in Winterswijk. We stimuleren dat iedereen
met een zinvolle dagbesteding het respect krijgt dat hij/
zij verdient.

Met respect
De lokale overheid bevordert dat respect altijd voorop
staat in het contact met de inwoners van Winterswijk. In
de organisatie heeft iedereen de basishouding dat hij een
ander behandelt zoals hij/zij zelf bejegend wil worden. De
lokale overheid bevordert deze houding actief bij andere
(semi)publieke diensten zoals bij de politie, in het onderwijs en de zorg.

Vrijheid vieren
Vrijheid en democratie zijn niet vanzelfsprekend en zijn
het waard om gevierd te worden. De PvdA Winterswijk wil
een programma rond 5 mei om jongere generaties hiervan
(meer) bewust te maken. Winterswijk krijgt met steun van
de gemeente zijn eigen Bevrijdingsfestival met een deels
lokale invulling.

Woonvrijheid
De PvdA Winterswijk vindt dat betaalbare woningen beter
over het dorp gespreid moeten worden, zodat de keuzevrijheid groter wordt. Ook moet Winterswijk bevorderen
dat mensen met lage inkomens (goede) woonalternatieven geboden wordt. Zoals woningen die vanwege hun
energiezuinigheid weinig meerkosten opleveren. Om de
keuzevrijheid verder te vergroten start Winterswijk een experiment met compacte flexibele woonunits.

Individuele vrijheid
Zoals gezegd in de inleiding: individuele vrijheid van de
één mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander.
Dit betekent dat overlast van geluid, geur, licht en het overmatig beslag op de openbare ruimte aangepakt moeten
worden. Houtrook is een recent voorbeeld. Overlast dient
actief bestreden te worden. Eerst met verplichte filters,
in het uiterste geval via een verbod op houtstook van de
overtreder. PvdA Winterswijk wil een campagne die Winterswijkers wijst op de grenzen van individuele vrijheid.

4. DUURZAAMHEID
“We hebben Winterswijk en zijn buitengebied te leen van onze kinderen, kleinkinderen en de generaties
na hen. Dit betekent dat we de plicht hebben alles wat waardevol is te beschermen en te koesteren.”

Duurzame wethouder
Op het gebied van duurzaamheid (energie, voedselvoorziening, stijging zeespiegel) staat Nederland voor grote uitdagingen. De PvdA wil een wethouder voor duurzaamheid, die een
bredere taak krijgt dan alleen de uitvoering van de Energievisie. Bovendien moet hij met speciale subsidies de verduurzaming in Winterswijk een verdere impuls geven.

Meer groen
Andere mogelijke taken van de duurzame wethouder liggen
onder meer op de volgende terreinen. Meer openbaar en particulier groen, het letterlijk vergroenen van daken en/of het
(doen) bevorderen van schoner vrachtvervoer van en naar
bedrijven. Openbare gebouwen worden tot de max verduurzaamd en dus zo ingericht dat ze energie aan het net terug
leveren.

Duurzaamheidsparagraaf
Naast een betrokkenenparagraaf, wil de PvdA ook standaard
een duurzaamheidsparagraaf bij nieuwe plannen en aanbestedingen. Hierbij is nadrukkelijk gesteld dat duurzaamheid
over meer gaat dan het efficiënt gebruik van middelen. Het
gaat ook om mensen (omgang met medewerkers, marktconforme salarissen) en de vraag wat een bedrijf dat opdrachten
uitvoert, doet met zijn geld/winst. Duurzaamheid draait immers om people, planet en profit.

Efficiënt gebruik van grondstoffen
Duurzaamheid betekent dat we in Winterswijk efficiënt omgaan met grondstoffen. PvdA bevordert in Winterswijk duurzaam bouwen. Hierbij gaat het om het gebruik van duurzame
bouwmaterialen (duurzaam voor mens en milieu), maar ook
het verantwoordelijk en efficiënt benutten van de beschikbare
energie.

Ethische energie
De PvdA Winterswijk wil het gebruik en de lokale opwekking
van schone, gezonde en ethische energie sterk bevorderen.
Geen fijnstof door verbranding, geen kernenergie, geen schaliegas. Wel isolatie van oude huizen, zonnepanelen en andere
maatregelen die het energieverbruik en het aandeel van oude

verbrandingsenergie terugdringen. Inwoners met een krappe
beurs moeten actief gesteund worden bij het verduurzamen
van hun woning.

Steeds kritisch
Bij het streven naar schone, gezonde en ethische energie blijven we kritisch. De PvdA vindt dat keuzes niet mogen doorschieten en we de balans moeten bewaken. Landbouwgrond
(voedselvoorziening) kan niet ongebreideld worden opgeofferd
aan zonneparken. Aan verbrandingsenergie worden eisen gesteld om een ongezonde lucht (fijnstof, geur/stankoverlast) te
voorkomen. Ook mogelijk schadelijke keteneffecten van elektrisch vervoer (wat gebeurt er met afgewerkte accu’s/batterijen?) dienen niet veronachtzaamd te worden.

Behoud Landschap
Het behoud van het Nationaal Landschap is belangrijk. Het is
een waardevol cultuurlandschap waarvan de kernwaarden gekoesterd moeten worden. Het is echter een cultuurlandschap.
Dit betekent dat het niet op slot mag gaan voor toekomstige
ontwikkelingen. Groene energie past bijvoorbeeld goed bij ons
groene landschap. Maar ook moet eigentijdse bouw (monumenten voor de toekomst) op beperkte schaal mogelijk zijn.

Nat en droog
Op het gebied van de waterhuishouding zijn er veel uitdagingen. Winterswijk stelt alles in het werk om verdere verdroging
van de bodem te voorkomen. Naast deze verdroging is er ook
sprake van “vernatting”. Winterswijk voert actief beleid op het
gebied van waterbeheer (watermanagement) in samenwerking met het waterschap. Om overstromingen bij hevige stortbuien, vroeger gebruikelijk in de gemeente, te voorkomen.

Stijging zeespiegel
Winterswijk ligt op hoge grond boven de zeespiegel. Het is
reëel om te onderzoeken wat de effecten zijn voor Winterswijk als lage delen van Nederland onder water gaan lopen
door klimaatverandering. PvdA Winterswijk wil een globale literatuurstudie naar dit gegeven. Wat kunnen op lange termijn
de effecten zijn voor Winterswijk? Regeren is vooruitzien; dat
geldt ook in dit geval.

5. VERBONDENHEID
“In Winterswijk brengen we mensen bij elkaar. Begrip en respect voor elkaar, het begint allemaal
met het kennen van elkaar. Als je elkaar niet meer kent, is elke samenleving los zand.”

Nabuur Duitsland
Wij zoeken actief contact met onze oosterburen. De grens
zien wij slechts als een lijn op een landkaart. Wij denken
de grens weg en zoeken elkaar op. Zo ontmoeten de Winterswijkse scholieren hun Duitse leeftijdsgenoten. En op
iedere basisschool in Winterswijk wordt Duitstalig onderwijs gegeven.

Duitsland-Nederland
De gemeente onderzoekt in samenwerking met betrokken
partners de mogelijkheden om een spoorlijn of andere
(trein)verbinding terug te brengen tussen Winterswijk en
Duitsland. Al dan niet gekoppeld aan de toeristensector
(duurzame rondrit door het buitengebied). Of misschien
via de oude tracés van de voormalige Borkense Baan en
de voormalige Bocholtse Baan.

Openbaar vervoer
Middels het openbaar vervoer kunnen wij de wereld om ons
heen bereiken. De PvdA wil een uitgebreid en goed functionerend openbaar vervoersnetwerk. De bereikbaarheid
van de Achterhoek wordt vergroot door een dubbelspoor
tussen Winterswijk en Doetinchem-Arnhem. De gemeente
blijft lobbyen en zich sterk maken voor dit dubbelspoor.

Toerisme en winkels
De toeristensector en het winkelcentrum binden mensen
van buiten Winterswijk aan ons dorp. De gemeente draagt
zorg voor een aantrekkelijk buitengebied waar het aangenaam vertoeven is. In het winkelcentrum wordt leegstand
actief tegengegaan en bestreden (zoals met het project
stedelijke herverkaveling). In en rond het centrum is de
routing en bewegwijzering uitstekend, blijft parkeren gratis, wordt ingezet op meer parkeermogelijkheden en is er
een gratis en goed beveiligd WiFi-netwerk. Verder blijft
Winterswijk zijn markt actief ondersteunen en onderzoekt
de gemeente de wenselijkheid van openbare toiletvoorzieningen (bijvoorbeeld in het oude raadhuis).

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur verbinden, informeren en roepen creativi-

teit op. Er komt een culturele strippenkaart waarbij jongeren op laagdrempelige wijze in contact komen met de vele
kunst- en culturele organisaties die Winterswijk rijk is.

Sport
Sport heeft een essentiële verbindende factor. Winterswijk
mag trots zijn op de prachtige sportaccommodaties. Het
doel moet zijn om zoveel mogelijk inwoners te laten bewegen en kennis te laten maken met de mooie verenigingen
en accommodaties die Winterswijk rijk is. Winterswijkse
verenigingen spelen een actieve rol bij armoedebestrijding
en bieden een laagdrempelige toegang tot een gevarieerd
sportaanbod.

Nieuwe inspraak
Traditionele vormen van inspraak bij nieuw beleid hebben
een nadeel: vaak komen steeds dezelfde mensen opdagen. De gemeente ontwikkelt beleid om alle doelgroepen
zoveel mogelijk te betrekken bij inspraak. Er komen experimenten met bijvoorbeeld huisbijeenkomsten en periodieke doelgroepparlementen. De PvdA Winterswijk is tegenstander van referenda, die vaak gekaapt worden door de
luidste schreeuwers.

Vrijwilligersprijs
De PvdA pleit voor de jaarlijkse uitreiking van een Winterswijkse Vrijwilligersprijs waarbij een groep en een persoon
in het zonnetje worden gezet. Het liefst met een grote jaarlijkse feestelijke uitreiking tijdens een evenement waar vrijwilligerswerk centraal staat.

Gedeelde informatie
Steeds minder mensen volgen het (plaatselijke) nieuws.
PvdA wil gedeelde kennis over de plaatselijke politiek en
gemeenschap bevorderen. Bijvoorbeeld door (digitale)
muurkranten op traffic-locaties in de wijken, de buurtschappen en het dorp. Om een hechte samenleving te behouden en verstevigen is de gedeelde kennis over lokale
gebeurtenissen belangrijk.

6. VEILIGHEID
‘’Veiligheid is een basisbehoefte. In Winterswijk is het prettig leven in een veilige en open samen
leving. De Winterswijkers, hun bedrijven, organisaties en overheidsinstanties kijken naar elkaar om.
De overheid stelt alles in het werk om Winterswijkers te beschermen.”

Vrij van zwerfafval

Gastvrije handhavers

Afval en vervuiling in en van ons dorp worden actief tegengegaan. Een schone omgeving geeft een opgeruimd
en prettig gevoel. Het draagt bij aan gevoelens van welbevinden en veiligheid. In de openbare ruimte wordt afval gescheiden ingezameld om de inwoners het goede voorbeeld
te geven. Er zijn voldoende afvalpakken – ook voor uitwerpselen van honden.

De Winterswijkse agenten en handhavers hanteren een
vriendelijke en gastvrije houding tijdens de dagelijkse werkzaamheden. De burgers kunnen direct invloed uitoefenen
op de prioriteiten van de burgemeester en politie. Bij grote festiviteiten, zoals het Volksfeest, wordt bijzondere aandacht geschonken aan de lokale gebruiken en is er oog voor
de Winterswijkse maat.

Openbare ruimte

Wijkagent

De gemeente investeert in de openbare ruimte. De Winterswijkse wijken, alsook het centrum krijgen een groene
impuls. De gemeente zorgt voor groene wijken waar het
prettig leven is. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat groen
bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Kritisch wordt
gekeken naar “schaamgroen”, perkjes met groene distels die
onderhoudsarm zijn, maar op veel plekken de doorgang belemmeren van voetgangers.

De wijkagenten zijn zichtbaar en makkelijk benaderbaar. Zij
weten wat er speelt in de wijken en staan open voor initiatieven van de buurt en haar inwoners. Ten aanzien van de
Nationale Politie ziet de gemeente erop toe dat Winterswijk
goed zicht blijft houden op lokale data (cijfers omtrent ontwikkeling criminaliteit en dergelijke).

Ondermijning tegengaan

In Winterswijk worden drempels weggenomen. Openbare
gebouwen en maatschappelijke instellingen zijn altijd goed
toegankelijk voor mindervaliden en mensen die slecht ter
been zijn. De gemeente Winterswijk draagt zorg voor goed
toegankelijke openbare ruimtes, die veilig zijn voor iedereen.

De onderwereld infiltreert in ons land steeds intensiever
in de bovenwereld en soms zelfs in het openbaar bestuur.
Het is een illusie om te denken dat dit in Winterswijk niet
gebeurt. Ondermijning dient op alle mogelijke manieren te
worden bestreden, waarbij het buitengebied (illegale drugs
laboratoria, wietkwekerijen) bijzondere aandacht nodig
heeft.

ICT en privacy

AED en Whatsapp

De gemeente Winterswijk heeft de veiligheid van persoonsgegevens en privacygevoelige gegevens van haar burgers
en betrokken partners hoog in het vaandel staan. De gemeente controleert voortdurend of haar ICT-systemen en
omgang met privacygegevens voldoen aan de hoogste
kwaliteits- en veiligheidseisen (die er zijn). Hierbij is de gemeente alert op het uitwisselen van (privacygevoelige) informatie tussen verschillende diensten.

De gemeente ondersteunt en faciliteert particuliere initiatieven die de veiligheid binnen onze gemeente vergroten.
Zoals WhatsApp Buurtpreventie, de beschikbaarheid van
AED’s en brandblusapparatuur.

Toegankelijkheid

STOP-formulieren
In Winterswijk wordt gekeken naar de mogelijkheden bij de
politie om gebruik te maken van STOP-formulieren. Met als
doel om bewustwording te creëren en etnisch profileren en
discriminatie tegen te gaan. Winterswijk kan hierbij putten
uit voorbeelden en pilots in andere delen van het land.

Een veilig thuis
De lokale overheid stelt alles in het werk om vroegtijdig signalen op te merken om zodoende de veiligheid in de thuissituatie te waarborgen. Denk hierbij aan het voorkomen van
ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Verder voert de
gemeente actief beleid om seksuele intimidatie thuis, op het
werk en in openbare ruimtes zoals zwembaden te voorkomen en aan te pakken.

7. VERANTWOORDELIJKHEID
“Een lokale overheid ziet er strikt op toe dat verantwoord wordt omgegaan met bevoegdheden en
middelen. Het besef dat de overheid werkt met gemeenschapsgeld dient ten volle aanwezig te zijn.
De lokale overheid stelt zich dienstbaar op jegens haar inwoners.”

Financieel verantwoord

Controle en handhaving

De gemeente Winterswijk heeft een begroting van bijna 86
miljoen euro. Daarvan is ongeveer 20 miljoen afkomstig uit
heffingen en andere directe inkomsten, de rest komt via
uitkeringen van het rijk. De gemeente zet deze middelen
doelmatig in en bestrijdt verkwisting van gemeenschapsgeld ten allen tijde.

Nederland en zijn lokale overheden kennen op velerlei terrein wetten en regels, waaronder de gemeentelijke
APV-verordening. Niet altijd is de controle en handhaving
adequaat. De gemeente ziet erop toe dat regels geen
“dode letters” worden. Ze zijn er immers om het samenleven in goede banen te leiden. Te denken valt aan milieuwetgeving, bouwvoorschriften, natuurbescherming, de
alcoholwet en zaken op het gebied van veiligheid en overlast in allerlei vormen.

Meetbare resultaten
Indien de gemeente subsidies verstrekt of ontwikkelingen
met geld of menskracht ondersteunt, leggen de ontvangers achteraf verantwoording af. Zodat de effectiviteit
zichtbaar kan worden gemaakt en de raad kan beoordelen
of de beoogde doelstellingen zijn gerealiseerd. Meetbaar
resultaat is belangrijk om draagvlak bij inwoners te bereiken.

Toegankelijke overheid
De gemeente is goed toegankelijk en bereikbaar voor de
inwoners. Daarnaast is de doorverwijzing optimaal, zodat
Winterswijkers niet verstrikt raken in de spreekwoordelijke
ambtelijke molens. Winterswijkers krijgen snel en afdoende antwoord op hun vragen.

Goede voorzieningen
Winterswijk is een centrumgemeente met van oudsher een hoog niveau van openbare voorzieningen. Zoals
zwembaden, theater De Storm, fraaie sportaccommodaties, muziekschool Boogie Woogie, de feestgebouwen in
de buurtschappen en musea. De lokale overheid stelt al
het mogelijk in het werk om deze voorzieningen te behouden. Voor het draagvlak is van belang dat de voorzieningen bereikbaar zijn voor alle groepen in de samenleving.
De gemeente waakt verder over zijn natuurlijke kwaliteiten, het erfgoed (monumenten) en de staat van zijn wegen
en paden.

Draagvlak houden
Het draagvlak voor solidaire systemen zoals uitkeringen
staat onder druk en komt verder onder druk als misbruik
niet dadelijk wordt aangepakt. Winterswijkers verwachten dat de lokale overheid zijn taak als handhaver serieus
neemt. Misbruik van publieke middelen dient adequaat
opgepakt te worden. Anderszijds mag de overheid hierin
niet doorschieten en dient zij oog te blijven houden voor
de menselijke maat.

Ethisch bestuur
Van ambtenaren, raads/commissieleden en bestuurders
mag de hoogste graad van ethiek worden verwacht. Het
besef dat de publieke zaak wordt gediend moet altijd alom
aanwezig zijn. PvdA Winterswijk is een groot voorstander
van optimale transparantie. We zullen dan ook komen met
het voorstel dat alle politieke partijen openbaar jaarlijks
hun inkomsten en uitgaven verantwoorden.

Verantwoording: Dit verkiezingsprogramma kwam tot stand dankzij
input van de leden van de PvdA Winterswijk en wijzigingsvoor
stellen van de ledenvergadering. De programmacommissie werd
gevormd door Mark ten Pas, Marijke Hietkamp en Ubel Zuiderveld.
Foto’s: Shutterstock. Vormgeving: Holders Media.
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