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	  1.	  	  	  	  2014-‐2018,	  een	  grote	  uitdaging	  waarvoor	  Lokaal	  Alternatief	  niet	  wegloopt.	  

In	  de	  komende	  periode	  zullen	  een	  aantal	  onderwerpen	  nadrukkelijk	  om	  een	  krachtige	  
en	  duidelijke	  aanpak	  vragen.	  

Sinds	  2008	  is	  Nederland	  nadrukkelijk	  in	  een	  economische	  moeilijke	  situatie	  gekomen.	  In	  
onze	  gemeente	  worden	  de	  gevolgen	  de	  komende	  jaren	  nog	  duidelijker	  merkbaar.	  
Vooruitlopend	  op	  de	  noodzakelijke	  maatregelen	  heeft	  het	  huidige	  college	  al	  opdracht	  
gegeven	  voor	  een	  ambtelijke	  voorbereiding	  naar	  bezuinigingen.	  Een	  aantal	  uit	  te	  voeren	  
werkzaamheden	  zijn	  “on	  hold”	  gezet	  voor	  een	  goede	  afweging.	  De	  besluiten	  zullen	  
worden	  genomen	  door	  de	  nieuwe	  gemeenteraad.	  

Iedereen	  zal	  bij	  moeten	  dragen	  en	  Lokaal	  Alternatief	  wil	  nadrukkelijk	  ook	  de	  
samenleving,	  inwoners,	  verenigingen	  en	  bedrijfsleven	  bij	  de	  oplossingen	  betrekken.	  
Daadkracht	  is	  zowel	  voor	  de	  politiek	  als	  het	  bestuur	  een	  voorwaarde	  om	  tot	  oplossingen	  
en	  keuzes	  te	  komen	  die	  bijdragen	  aan	  het	  borgen	  van	  kwaliteit	  voor	  de	  samenleving	  op	  
nagenoeg	  elk	  beleidsterrein.	  

Een	  grote	  inspanning	  om	  de	  werkgelegenheid	  optimaal	  te	  bevorderen	  zal	  nodig	  zijn.	  De	  
goede	  samenwerking	  met	  oa	  MKB	  en	  Lindus	  is	  hiervoor	  een	  basis.	  Er	  moet	  echter	  nog	  
meer	  dan	  tot	  nu	  toe	  een	  forse	  inspanning	  komen	  voor	  InnoFase,	  de	  biobased	  economy,	  
en	  het	  bedrijventerrein	  Seingraaf.	  

Bijzondere	  aandacht	  zullen	  De	  grote	  decentralisatie	  opdrachten	  vragen.	  Werk	  en	  
inkomen,	  Jeugdbeleid	  en	  de	  AWBZ,	  naast	  passend	  onderwijs	  vragen	  om	  slimme	  
oplossingen	  die	  ook	  hier	  bijdragen	  de	  kwaliteit	  te	  behouden,	  maar	  die	  wel	  efficiënter	  en	  
effectiever	  zijn	  georganiseerd.	  Veel	  van	  de	  oplossingen	  zullen	  gevonden	  moeten	  worden	  
in-‐	  en	  met	  de	  de	  samenleving,	  de	  aanwezige	  mogelijkheden;	  expertise	  en	  ervaringen	  
benuttend.	  Professionele	  hulp	  en	  zorg	  blijven	  daardoor	  beschikbaar	  voor	  wie	  deze	  nodig	  
hebben.	  

De	  grootschalig	  en	  op	  afstand	  voorzien	  van	  vele	  regels,	  protocollen	  georganiseerde	  zorg	  
is	  failliet.	  Oncontroleerbaar,	  verworden	  tot	  instrumentele	  handelingen,	  een	  “Modern	  
Times”	  aanpak.	  Het	  nieuwe	  groot	  is	  ook	  hier	  klein.Dichtbij	  de	  mens	  organiseren.	  
Zelfstandigheid	  en	  vrijheid	  teruggeven	  aan	  de	  professional,	  de	  	  hulpverlener	  die	  daarbij	  
ook	  meer	  beleving	  zal	  ondervinden	  in	  een	  zwaar	  beroep.	  De	  wijkzuster	  met	  een	  klein	  
team	  terug	  in	  de	  wijk,	  handen	  aan	  het	  bed	  en	  niet	  aan	  het	  bureau.	  

De	  bancaire	  crisis	  heeft	  ons	  doen	  nadenken	  of	  de	  schaal	  waarop	  we	  zijn	  gaan	  
organiseren	  wel	  de	  juiste	  is.	  Grote	  oncontroleerbare	  organisaties,	  moet	  het	  allemaal	  niet	  
weer	  terug	  naar	  de	  menselijke	  maat?	  Juist	  in	  dit	  spanningsveld	  wordt	  de	  discussie	  
gevoerd	  over	  de	  schaalgrootte	  van	  de	  Liemers	  gemeenten.	  Groter	  blijkt	  bijna	  altijd	  
duurder	  in	  gemeenteland	  en	  voordelen	  sneeuwen	  onder.	  Samenwerking	  is	  voor	  Lokaal	  
Alternatief	  een	  groot	  goed.	  Een	  grote	  Liemers	  is	  niet	  bespreekbaar,	  een	  samengaan	  met	  
Westervoort	  via	  een	  geleidelijk	  proces	  is	  een	  voor	  de	  hand	  liggend	  traject.	  

Hierbij	  ontvangt	  u	  ons	  programma	  voor	  de	  komende	  4	  jaar	  zoals	  wij	  deze	  na	  consultatie	  
met	  samenwerking	  van	  onze	  achterban	  hebben	  opgesteld.	  De	  inhoud	  zal	  veel	  van	  ons	  
vergen,	  maar	  wij	  willen	  ons	  samen	  met	  u	  hiervoor	  inzetten.	  



2.	  	  	  	  Waar	  staat	  Lokaal	  Alternatief	  voor?	  

Wij	  staan	  voor	  een	  open	  en	  democratische	  samenleving,	  waarin	  individuele	  vrijheid	  en	  
verantwoordelijkheid	  samengaan.	  Wij	  willen	  meer	  aandacht	  voor	  een	  sociaal,	  leefbaar	  
en	  duurzaam	  Duiven!	  

Onze	  beginselen	  zijn	  vrijheid	  van	  meningsuiting,	  verantwoordelijkheid,	  gelijkheid	  in	  
behandeling	  en	  rechtszekerheid.	  Hiermee	  willen	  wij	  bouwen	  aan	  een	  gezonde	  
samenleving.	  In	  onze	  ogen	  is	  dat	  een	  samenleving	  waarbinnen	  inwoners	  bereiken	  wat	  ze	  
willen	  en	  kunnen	  en	  waar	  zij	  zich	  met	  elkaar	  veilig	  thuis	  voelen.	  

Wij	  willen	  dat	  iedereen	  in	  onze	  gemeente	  deel	  kan	  nemen	  aan	  het	  maatschappelijk	  
leven.	  Een	  goede	  balans	  tussen	  werken,	  wonen,	  natuur,	  milieu	  en	  recreatie	  is	  daarbij	  van	  
essentieel	  belang.	  

Iedereen	  in	  onze	  samenleving	  moet	  de	  mogelijkheid	  krijgen	  zich	  op	  zijn	  eigen	  manier	  te	  
ontplooien,	  ongeacht	  afkomst,	  geaardheid,	  etnische	  herkomst	  of	  religie.	  Centraal	  staat	  de	  
medezeggenschap	  van	  alle	  inwoners	  in	  beslissingen	  die	  hen	  zelf	  aangaan.	  

Lokaal	  Alternatief	  is	  een	  partij	  met	  hart	  voor	  de	  inwoners	  en	  het	  milieu	  waarin	  zij	  leven.	  
Alle	  kernen	  zijn	  daarbij	  even	  belangrijk!	  In	  de	  ogen	  van	  Lokaal	  Alternatief	  moet	  de	  kern	  
van	  Duiven	  niet	  groter,	  maar	  juist	  aantrekkelijker	  gemaakt	  worden.	  Voor	  de	  pittoreske	  
kleine	  kernen	  Groessen	  en	  Loo	  vinden	  wij	  het	  belangrijk	  dat	  zij	  hun	  dorpse	  karakter	  
behouden.	  De	  groene	  buffers	  tussen	  Duiven,	  Groessen	  en	  Loo	  moeten	  gehandhaafd	  
blijven.	  

De	  raadsleden	  en	  actieve	  leden	  van	  Lokaal	  Alternatief	  weten	  precies	  wat	  er	  in	  de	  
gemeente	  speelt	  en	  stemmen	  hun	  activiteiten	  hierop	  af.	  Zij	  zijn	  uiteindelijk	  de	  ogen,	  oren	  
en	  spreekbuis	  van	  de	  partij	  bij	  het	  bepalen	  van	  het	  beleid	  van	  de	  gemeente.	  

Wij	  gaan	  voor	  een	  slagvaardig,	  aanspreekbaar	  bestuur,	  dat	  alleen	  regels	  stelt	  waar	  dat	  
“echt”	  	  nodig	  is.	  Wij	  zijn	  en	  blijven	  voorstander	  van	  een	  zelfstandige	  gemeente	  Duiven	  
die	  in	  een	  zo	  breed	  mogelijk	  regionaal	  verband	  samenwerkt.	  

Lokaal	  Alternatief	  is	  een	  open	  lokale	  partij.	  Concreet	  betekent	  dat	  het	  volgende:	  

• Lokaal	  Alternatief	  is	  laagdrempelig	  en	  toegankelijk	  voor	  iedereen.	  
• Ons	  beleid	  kent	  geen	  dubbele	  agenda’s	  en	  is	  voor	  iedereen	  in	  te	  zien.	  
• Ons	  beleid	  is	  van	  en	  voor	  de	  lokale	  bevolking	  zonder	  compromis.	  Het	  wordt	  niet	  

op	  provinciaal,	  nationaal	  of	  internationaal	  niveau	  voorgekookt,	  maar	  komt	  tot	  
stand	  in	  gesprek	  met	  de	  inwoners	  van	  onze	  gemeente,	  waar	  het	  beleid	  
uiteindelijk	  ook	  voor	  bestemd	  is.	  

• Onze	  partij	  staat	  voor	  duurzaamheid,	  Voor	  zowel	  mens,	  dier	  en	  milieu.	  Wij	  leven	  
verdeeld	  over	  verschillende	  dorpen	  met	  een	  mooie	  gemeenschap	  in	  een	  
prachtige	  omgeving.	  

• Wij	  gaan	  niet	  voor	  een	  korte	  termijn	  beleid.	  
• Wij	  nemen	  geen	  krediet	  op	  de	  toekomst.	  
• Wij	  meten	  plannen	  af	  aan	  de	  financiële,	  maatschappelijke	  en	  milieutechnische	  

haalbaarheid	  op	  lange	  termijn.	  



3.	  	  	  	  Onze	  uitgangspunten.	  

Lokaal	  Alternatief...	  

• Stimuleert	  betrokkenheid	  en	  vergroot	  invloed	  van	  inwoners	  op	  besluiten,	  door	  
openheid	  en	  openbaarheid	  van	  bestuur.	  

• Bevordert	  	  een	  leefmilieu	  waarin	  inwoners	  rust,	  ruimte	  en	  werk	  vinden	  en	  natuur	  
en	  landschap	  duurzaam	  worden	  beheerd.	  

• Legt	  zich	  hoge	  ethische	  normen	  (integer	  en	  verantwoord)	  op	  bij	  de	  uitoefening	  
van	  haar	  volks	  vertegenwoordigende	  werk.	  

• Maakt	  zich	  sterk	  voor	  een	  samenleving,	  die	  zich	  kenmerkt	  door	  
gelijkwaardigheid,	  verdraagzaamheid	  en	  onderlinge	  betrokkenheid.	  

• Betrekt	  inwoners	  bij	  haar	  meningsvorming.	  
• Stelt	  durf	  en	  redelijkheid	  boven	  het	  sluiten	  van	  een	  compromis,	  dat	  geen	  echte	  en	  

eerlijke	  oplossing	  voor	  het	  probleem	  biedt:	  duidelijk	  kiezen	  en	  uitleggen,	  ook	  als	  
het	  moeilijk	  is.	  

4.	  	  	  	  Wat	  wil	  Lokaal	  Alternatief	  bereiken?	  

Inwoners	  

Samenleven	  doe	  je	  door	  elkaar	  te	  kennen,	  te	  ontmoeten	  en	  begroeten.	  Onze	  inwoners	  
moeten	  er	  prettig	  en	  veilig	  kunnen	  wonen.	  Omdat	  een	  wijk	  of	  dorp	  goed	  te	  overzien	  is	  en	  
inwoners	  elkaar	  daar	  ontmoeten,	  ijveren	  wij	  voor	  een	  actief	  wijk-‐	  en	  dorpsbeheer	  in	  
onze	  gemeente.	  De	  inwoners	  in	  de	  wijken	  en	  dorpen	  maken	  een	  eigen	  wijk	  -‐	  of	  
dorpsplan	  en	  krijgen	  een	  eigen	  budget	  voor	  de	  uitvoeringsagenda.	  

Er	  moet	  een	  school	  in	  de	  directe	  omgeving	  aanwezig	  zijn.	  Scholen	  vormen	  het	  hart	  van	  
de	  samenleving,	  vooral	  in	  de	  kleine	  kernen.	  Wij	  zetten	  ons	  in	  om	  passende	  oplossingen	  
te	  realiseren	  om	  de	  spreiding	  van	  scholen	  te	  behouden.	  

De	  mogelijkheid	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  culturele	  activiteiten	  vinden	  wij	  van	  groot	  
belang.	  Verenigingen	  en	  vrijwilligers	  zijn	  essentieel	  voor	  een	  leefbare	  samenleving.	  Wij	  
dragen	  hen	  een	  warm	  hart	  toe	  en	  zullen	  hen	  ondersteunen	  daar	  waar	  nodig	  is.	  
Voorzieningen,	  zoals	  kinderopvang	  op	  het	  terrein	  van	  de	  gezondheid,	  moeten	  snel	  en	  
goed	  bereikbaar	  zijn.	  

Er	  moeten	  zorgvoorzieningen	  komen,	  zodat	  het	  voor	  ouderen	  mogelijk	  blijft	  in	  het	  eigen	  
dorp	  te	  blijven	  wonen.	  De	  zorg	  vindt	  plaats	  vanuit	  kleinschalige	  wijkteams,	  waarbij	  een	  
wijk-‐	  verpleegkundige	  in	  zo’n	  team	  aanwezig	  is.	  Daar	  waar	  mogelijk	  moet	  het	  langer	  
wonen	  in	  de	  eigen	  omgeving	  ook	  ruimtelijk	  worden	  mogelijk	  gemaakt.	  Voorzieningen	  
voor	  ouderen	  en	  jongeren	  moeten	  in	  Groessen,	  Loo	  en	  in	  de	  wijken	  van	  Duiven	  aanwezig	  
blijven.	  Activiteiten	  worden	  door	  inwoners	  georganiseerd	  maar	  zij	  	  moeten	  kunnen	  
rekenen	  op	  ondersteuning	  van	  de	  gemeente	  

Iedereen	  binnen	  onze	  gemeenschap	  moet	  de	  kans	  krijgen	  zich	  te	  ontplooien.	  

Armoede	  en	  sociale	  uitsluiting	  moeten	  worden	  bestreden.	  Het	  promoten	  van	  de	  
Gelrepas	  is	  hier	  een	  voorbeeld	  van.	  



De	  eigen	  verantwoordelijkheid	  en	  de	  eigen	  kracht	  zijn	  een	  basiskenmerk	  voor	  onze	  
samenleving	  zoals	  die	  al	  op	  velerlei	  gebied	  aanwezig	  is.	  

Jongeren	  

Kinderen	  moeten	  zich	  optimaal	  kunnen	  ontwikkelen	  zodat	  zij	  een	  goed	  
toekomstperspectief	  krijgen.	  Goed	  onderwijs	  en	  opgroeien	  in	  een	  veilige	  omgeving	  is	  
een	  belangrijke	  voorwaarde	  hiervoor.	  

De	  scholen	  in	  de	  kleine	  kernen	  moeten	  behouden	  blijven.	  

Wij	  zijn	  en	  blijven	  voorstander	  van	  Brede	  scholen.	  Dit	  zijn	  scholen	  die	  naast	  het	  reguliere	  
onderwijs	  niet	  alleen	  beschikken	  over	  buitenschoolse	  opvang	  en	  zorg	  maar	  ook	  
aandacht	  geven	  aan	  een	  doorlopende	  pedagogische	  en	  didactische	  lijn.	  	  Wij	  zetten	  ons	  
actief	  in	  voor	  het	  behoud	  van	  basisscholen	  in	  de	  kernen.	  Wij	  moeten	  zorgen	  voor	  goede	  
gebouwen	  die	  schoon	  en	  veilig	  zijn.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  rondom	  scholen.	  Ouders,	  de	  wijk	  
en	  de	  school	  hebben	  hierin	  echter	  ook	  een	  grote	  verantwoordelijkheid.	  

Kinderen	  moeten	  in	  een	  veilige	  omgeving	  kunnen	  opgroeien,	  thuis,	  op	  school	  en	  op	  
straat;	  dit	  om	  te	  voorkomen	  dat	  ze	  belemmerd	  worden	  in	  hun	  ontwikkeling.	  Zij	  moeten	  
meer	  gestimuleerd	  worden	  om	  buiten	  te	  spelen	  waarbij	  de	  gemeente	  en	  de	  jeugd(sport)	  
verenigingen	  samen	  aanbod	  bieden.	  Coördinatie	  door	  combinatie	  functionarissen	  of	  
buurtsportcoaches.	  

Kinderen	  moeten	  zoveel	  mogelijk	  kunnen	  deelnemen	  aan	  het	  gewone	  onderwijs.	  
Achterstanden	  moeten	  we	  trachten	  te	  voorkomen.	  Ouders	  moeten	  we	  zoveel	  mogelijk	  
betrekken	  bij	  het	  onderwijs.	  Dat	  kan	  op	  allerlei	  manieren,	  bijvoorbeeld	  als	  hulpouder	  in	  
de	  klas	  of	  bij	  buitenschoolse	  activiteiten.	  

We	  moeten	  kinderen	  zoveel	  mogelijk	  stimuleren	  op	  eigen	  gelegenheid	  (bijvoorbeeld	  
met	  de	  fiets)	  naar	  school	  te	  gaan.	  Wij	  gaan	  de	  samenwerking	  aan,	  te	  beginnen	  bij	  de	  
ouders,	  dit	  bevordert	  de	  veiligheid	  bij	  scholen,	  tussen	  buurten,	  huisartsen,	  Centrum	  voor	  
Jeugd	  en	  Gezin	  (CJG)	  	  e.d.	  

We	  moeten	  er	  naar	  streven	  dat	  	  jongeren	  het	  onderwijs	  verlaten	  met	  een	  
startkwalificatie,	  zodat	  hun	  kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt	  sterker	  worden.	  

Wij	  willen	  een	  positief	  jeugdbeleid	  voeren.	  Bij	  kinderen	  en	  jongeren	  moet	  het	  accent	  
liggen	  op	  het	  voorkomen	  van	  problemen.	  Problemen	  moeten	  zo	  snel	  mogelijk	  worden	  
gesignaleerd.	  Het	  CJG	  	  is	  in	  dit	  verband	  erg	  belangrijk.	  De	  jeugdzorg	  wordt	  per	  2015	  
geregeld	  vanuit	  de	  	  gemeenten.	  Wij	  moeten	  erop	  toezien	  dat	  er	  veel	  meer	  met	  elkaar	  
binnen	  de	  hulpverlening	  wordt	  samengewerkt.	  Nu	  werken	  teveel	  organisaties	  naast	  
elkaar.	  De	  gemeente	  moet	  de	  regie	  gaan	  voeren.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  
jeugdvoorzieningen	  zoveel	  mogelijk	  gehandhaafd	  blijven.	  Jongeren	  worden	  uitgenodigd	  
een	  eigen	  bijdrage	  te	  leveren	  om	  met	  ideeën	  te	  komen	  voor	  	  voorzieningen	  naast	  het	  
regulier	  aanbod	  van	  verenigingen.	  

Het	  woningaanbod	  voor	  jongeren	  moet	  worden	  vergroot.	  Eigen	  projecten	  collectief	  
particulier	  opdrachtgeverschap	  (CPO)	  moeten	  mogelijk	  gemaakt	  worden,	  CPO	  is	  een	  



goed	  model	  hiervoor.	  Het	  bestrijden	  van	  de	  jeugdwerkloosheid	  verdient	  extra	  aandacht	  
door	  bijvoorbeeld	  projecten	  op	  te	  zetten	  om	  jongeren	  sneller	  naar	  werk	  te	  leiden.	  Het	  
jongerenloket	  van	  onze	  regionale	  Sociale	  Dienst	  (RSD)	  moet	  zichtbaar	  in	  de	  kernen	  aan	  
de	  slag.	  

Er	  wordt	  in	  de	  politiek	  steeds	  meer	  aandacht	  besteed	  aan	  sociale	  en	  maatschappelijke	  
vraagstukken.	  Veelal	  wordt	  er	  niet	  of	  te	  weinig	  rekening	  gehouden	  met	  de	  jongeren	  
binnen	  onze	  samenleving.	  Lokaal	  Alternatief	  voelt	  zich	  maatschappelijk	  
verantwoordelijk	  om	  jongeren	  deel	  te	  laten	  nemen	  aan	  politieke	  discussies	  binnen	  de	  
gemeente	  Duiven.	  Daarom	  hebben	  	  wij	  een	  speciale	  jongerengroep	  in	  het	  leven	  hebben	  
geroepen,	  genaamd	  JOLA,	  Jongeren	  Lokaal	  Alternatief.	  

Wij	  hechten	  veel	  waarde	  aan	  de	  meedenkkracht	  van	  onze	  jongeren	  onder	  het	  motto	  
“JOUW	  VISIE	  TELT	  MEE”.	  

Jongeren	  moeten	  worden	  uitgenodigd	  om	  mee	  te	  denken	  over	  de	  toekomst.	  Lokaal	  
Alternatief	  doet	  dit	  in	  de	  eigen	  partij	  met	  een	  jongerenafdeling,	  Jong	  Lokaal	  
Alternatief.(JOLA).	  

JOLA	  is	  een	  jongerenafdeling	  waar	  de	  maatschappelijke	  idealen	  van	  de	  jongeren	  worden	  
gedeeld	  en	  die	  met	  open	  oog	  en	  oor	  de	  belangen	  van	  onze	  jongeren	  binnen	  onze	  
gemeente	  behartigt.	  Deze	  Jongerenparticipatie	  wordt	  gekenmerkt	  door	  betrokkenheid,	  
creativiteit,	  rechtvaardigheid,	  respect	  en	  een	  onderscheidend	  profiel	  gericht	  op	  de	  
Duivense	  samenleving.	  Dus	  gericht	  op	  de	  toekomst!	  

Jongeren	  zijn	  de	  experts	  van	  de	  tijd	  waarin	  ze	  opgroeien.	  Ze	  zijn	  inventief,	  onbevangen,	  
komen	  met	  creatieve	  oplossingen	  en	  kunnen	  de	  politiek	  dus	  prima	  aanvullen.	  Jongeren	  
moeten	  vertegenwoordigd	  zijn	  in	  de	  gemeentelijke	  politiek.	  Lokaal	  Alternatief	  neemt	  de	  
jongeren	  binnen	  onze	  gemeenschap	  serieus	  en	  we	  dagen	  ze	  graag	  uit	  mee	  te	  denken.	  

De	  jongerenraad	  is	  naast	  het	  CAN,	  de	  leerlingenraad	  van	  het	  Candea	  College,	  een	  
belangrijk	  orgaan	  om	  de	  stem	  van	  onze	  jeugd	  te	  vertegenwoordigen	  of	  aan	  te	  horen.	  

Ouderen	  

Lokaal	  Alternatief	  komt	  op	  voor	  de	  belangen	  van	  de	  sterk	  groeiende	  groep	  senioren	  in	  
de	  gemeente	  Duiven.	  Wij	  streven	  naar	  een	  goed	  ouderenbeleid	  voor	  al	  onze	  senioren.	  

Onze	  uitgangspunten	  zijn:	  

• Stimuleren	  en	  veranderen	  van	  het	  imago	  van	  oudere	  werknemers	  (ziek,	  duur,	  
minder	  productief).	  Zij	  moeten	  serieus	  genomen	  worden	  in	  het	  arbeidsproces;	  

• Lokaal	  Alternatief	  wil	  zich	  extra	  sterk	  maken	  voor	  ondersteuning	  op	  het	  gebied	  
van	  moderne	  communicatie.	  Wij	  willen	  Fiber	  to	  the	  Home	  glasvezel	  naar	  iedere	  
woning	  zodat	  we	  jong	  en	  oud	  voorbereid	  zijn	  op	  de	  toekomst	  van	  nieuwe	  
technologische	  mogelijkheden.	  

• Iedereen	  is	  zelf	  verantwoordelijkheid	  voor	  eigen	  welzijn	  en	  gezondheid.	  
Voorlichting	  kan	  echter	  bijdragen	  aan	  	  een	  goede	  levenswijze	  preventief	  op	  
gebied	  van	  	  voeding,	  alcohol,	  roken	  en	  bewegen	  (conditie	  en	  lichamelijk	  welzijn).	  



• Meer	  politie	  op	  straat,	  ook	  in	  de	  nachtelijke	  uren	  om	  de	  veiligheid	  te	  bevorderen	  
en	  meer	  aandacht	  te	  schenken	  aan	  de	  positie	  van	  slachtoffers.	  

• Veiligheid	  in	  en	  om	  de	  woning	  is	  belangrijk	  zeker	  ook	  voor	  ouderen.	  Buurten	  en	  
wijken	  kunnen	  zelf	  naast	  inzet	  van	  politie	  en	  BOA	  zorgen	  voor	  zelf	  een	  oogje	  in	  
het	  zeil	  door	  buurtpreventie	  teams.	  

• Goed	  lokaal	  vervoer,	  haltes	  dichtbij	  woonwijken	  en	  zorgcentrums	  en	  niet	  te	  ver	  
van	  elkaar	  gelegen	  

• Ouderen	  komen	  in	  een	  isolement,	  als	  ze	  de	  straat	  en	  het	  verkeer	  als	  te	  onveilig	  
gaan	  ervaren.	  Hiertoe	  behoort	  ook	  het	  adequaat	  bestrijden	  van	  gladheid	  in	  
wijken	  en	  straten	  waar	  veel	  ouderen	  wonen.	  

• Binnen	  het	  woningbouwbeleid	  moet	  rekening	  worden	  gehouden	  met	  de	  wensen	  
van	  ouderen.	  Levensloopbestendig	  bouwen	  moet	  worden	  gestimuleerd	  zodat	  
ouderen	  zo	  lang	  mogelijk	  in	  hun	  eigen	  woning	  kunnen	  blijven	  wonen.	  Ook	  moet	  
bij	  nieuwbouwprojecten	  en	  herstructurering	  van	  bestaande	  wijken	  worden	  
voorzien	  in	  woningen	  voor	  ouderen	  met	  een	  woonkeur.	  

• Vanwege	  de	  snel	  toenemende	  verzilvering	  moet	  de	  woningmarkt	  aangepast	  
worden	  voor	  de	  toekomstige	  senioren.	  Betaalbaarheid	  staat	  voorop.	  

• Participatie:	  Goede	  mogelijkheden	  bieden	  tot	  persoonlijk	  contact,	  vooral	  voor	  de	  
groep	  “behoudende	  zorgzame”.	  Dit	  kan	  door	  faciliteiten	  en	  mogelijkheden	  aan	  te	  
bieden	  opdat	  senioren	  zich	  kunnen	  ontwikkelen	  en	  zo	  een	  bijdrage	  kunnen	  
leveren	  aan	  de	  samenleving.	  

• In	  de	  WMO	  staat	  onder	  andere	  vastgelegd	  dat	  iedereen	  zo	  lang	  en	  zo	  zelfstandig	  
mogelijk	  mee	  kan	  doen,	  meepraten	  en	  meehelpen	  in	  de	  maatschappij	  en	  dat	  er	  
meer	  aandacht	  moet	  zijn	  voor	  mantelzorg	  en	  de	  gebruikelijke	  zorg.	  Lokaal	  
Alternatief	  	  ondersteunt	  dit	  van	  harte.	  

• Lokaal	  Alternatief	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  bestaande	  aantrekkelijke	  
ouderenvoorzieningen	  worden	  gehandhaafd.	  Wij	  willen	  dat	  Wet	  
Maatschappelijke	  Ondersteuning	  (	  WMO)	  	  raad	  platform	  wordt	  betrokken	  bij	  het	  
opstellen	  van	  nieuw	  beleid	  ten	  behoeve	  van	  	  ouderen.	  	  	  

Wijken	  en	  dorpen.	  

We	  blijven	  investeren	  in	  de	  dorpen	  en	  wijken	  omdat	  deze	  essentieel	  zijn	  om	  de	  
leefbaarheid	  te	  vergroten.	  De	  aanpak	  in	  samenspraak	  met	  de	  wijken	  heeft	  goede	  
resultaten	  opgeleverd.	  	  

Wijk-‐	  en	  dorpsraden	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  het	  vergroten	  van	  de	  

betrokkenheid	  van	  inwoners	  in	  buurt	  of	  dorp.	  

Wij	  zijn	  voorstander	  van	  een	  basisbudget	  voor	  elke	  wijk.	  Het	  is	  een	  manier	  om	  het	  
wijkbeheer	  te	  versterken.	  Wordt	  het	  geld	  besteed	  aan	  openbaar	  groen,	  speeltuintjes	  of	  
verlichting?	  of	  wordt	  het	  geld	  besteed	  aan	  wijkactiviteiten?	  

Buurtbewoners	  kunnen	  zelf	  meepraten	  over	  de	  besteding	  van	  het	  geld.	  Dat	  zorgt	  voor	  
een	  grotere	  betrokkenheid	  van	  inwoners	  bij	  hun	  wijk	  en	  een	  prettige	  leefomgeving.	  

Overheidsparticipatie	  wordt	  gewaardeerd	  en	  gefaciliteerd.	  



Wij	  ondersteunen	  buurtpreventie-‐teams.	  Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  de	  politie	  met	  
wijkagenten	  zichtbaar	  zijn	  in	  wijken	  en	  dorpen.	  

Vrijwilligers	  

Vrijwilligers	  zijn	  heel	  belangrijk	  voor	  onze	  samenleving.	  Wij	  moeten	  vrijwilligers	  
(organisaties)	  helpen	  hun	  werk	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  doen.	  De	  gemeente	  moet	  faciliteren	  
en	  mogelijkheden	  hiervoor	  creëren.	  Lokaal	  Alternatief	  wil	  dat	  er	  alles	  aan	  gedaan	  wordt	  
om	  te	  motiveren	  en	  te	  stimuleren	  dat	  inwoners	  van	  de	  Gemeente	  Duiven	  
deelnemen	  	  aan	  (zich	  aan	  te	  melden	  voor)	  vrijwilligers	  werk.	  

Mantelzorgers	  

Mantelzorgers	  zijn	  van	  onschatbare	  waarde	  voor	  onze	  samenleving.	  De	  zorg	  voor	  
naasten	  kan	  soms	  heel	  zwaar	  zijn.	  We	  moeten	  mantelzorgers	  dan	  ook	  ondersteunen	  
door	  hen	  respijtzorg	  te	  verlenen.	  De	  zorg	  kan	  dan	  tijdelijk	  door	  een	  professional	  worden	  
overgenomen.	  

Sport(ers)	  

Er	  moeten	  voldoende	  sport,	  speel	  -‐en	  bewegingsmogelijkheden	  binnen	  onze	  gemeente	  
zijn	  voor	  alle	  leeftijden.	  Lokaal	  Alternatief	  benadrukt	  de	  maatschappelijke	  betekenis	  van	  
bewegen,	  sport	  en	  sportbeleid.	  

Sport	  draagt	  niet	  alleen	  bij	  aan	  gezondheid,	  welzijn	  en	  sociale	  participatie,	  maar	  ook	  aan	  
de	  individuele	  ontplooiing	  en	  is	  een	  maatschappelijk	  bindmiddel.	  

Het	  sportbeleid	  moet	  voor	  iedereen	  voorwaarden	  scheppen	  door	  een	  gevarieerd	  en	  
samenhangend	  aanbod	  van	  lokale	  en	  kwalitatief	  goede	  binnen-‐en	  
buitensportaccommodaties.	  Deze	  moeten	  verspreid	  worden	  in	  de	  gemeente	  en	  
makkelijk	  bereikbaar.	  

Cultuur	  

Lokaal	  Alternatief	  is	  voorstander	  van	  een	  beleid	  dat	  er	  op	  gericht	  is	  bestaande	  
historische	  panden	  en	  objecten	  zoveel	  mogelijk	  te	  behouden.	  De	  binnen	  de	  
gemeentegrenzen	  aanwezige	  monumenten	  dienen,	  bewaard	  te	  blijven.	  Bij	  
ontwikkelingen	  dient	  hiermee	  rekening	  te	  worden	  gehouden.	  Datgene	  wat	  als	  
monument	  wordt	  bestempeld,	  dient	  niet	  vanuit	  de	  gemeente	  maar	  vanuit	  de	  
gemeenschap	  naar	  voren	  te	  worden	  gebracht.	  Criterium	  hierbij	  mag	  niet	  alleen	  de	  
oudheid	  zijn,	  maar	  ook	  de	  karakteristieke	  waarde.	  Ons	  cultureel	  historisch	  erfgoed	  en	  de	  
karakteristieke	  eigenschappen	  van	  de	  dorpen	  dienen	  behouden	  te	  blijven.	  

Culturele	  ontplooiing	  voor	  jong	  en	  oud	  moet	  worden	  gefaciliteerd.	  

	  

	  



5.	  	  	  	  Ruimte	  

De	  visie	  van	  Lokaal	  Alternatief	  op	  het	  gebied	  van	  ruimte	  is	  er	  op	  gericht	  dat	  er	  
voor	  alle	  leeftijdscategorieën	  voldoende	  en	  veilige	  leefomgeving	  aanwezig	  is!	  

Lokale	  woningmarkt	  

Er	  moeten	  voldoende	  en	  betaalbare	  woningen	  beschikbaar	  komen	  ten	  behoeve	  van	  de	  
lokale	  bevolking	  en	  een	  beperkte	  instroom	  van	  elders.	  De	  woningbouwplanning	  moet	  
aangepast	  zijn	  aan	  de	  huidige,	  maar	  vooral	  ook	  aan	  de	  toekomstige	  (verwachte)	  vraag.	  
We	  moeten	  anticiperen	  op	  de	  verwachte	  bevolkingskrimp	  op	  termijn.	  Een	  terughoudend	  
grondbeleid	  is	  	  een	  nieuwe	  realiteit.	  Op	  langere	  termijn	  (2020-‐2030)	  wordt	  een	  
afnemende	  behoefte	  voorzien	  aan	  woningen.	  Er	  dient	  daarom	  een	  afweging	  te	  worden	  
gemaakt	  tussen	  de	  korte	  termijn	  (woningen	  voor	  starters)	  en	  de	  lange	  termijn	  
(woonruimte	  voor	  ouderen).	  Betrek	  hierbij	  ook	  de	  dorpsvisies	  van	  Groessen	  en	  Loo..	  

Wij	  stimuleren	  eigen	  initiatief	  van	  starters	  en	  optimaliseren	  bestaande	  mogelijkheden	  
van	  subsidieregelingen.	  Bouwlocaties	  aanwijzen	  voor	  de	  langere	  termijn	  zowel	  in	  Loo	  
als	  in	  Groessen	  in	  overleg	  met	  inwoners.	  Particuliere	  initiatieven	  kunnen	  op	  onze	  steun	  
rekenen,	  mits	  deze	  binnen	  de	  kaders	  passen.	  

Veiligheid	  

Veilig	  wonen,	  betekent	  dat	  je	  indien	  nodig	  een	  beroep	  kunt	  doen	  op	  de	  inwoners	  in	  je	  
omgeving.	  Die	  moet	  je	  dan	  wel	  kennen!	  Geen	  betutteling,	  maar	  streven	  naar	  
gezamenlijke	  verantwoordelijkheid.	  

Samenwerking	  tussen	  gemeente,	  politie,	  brandweer,	  verhuurders	  en	  dorps/wijkraden	  is	  
van	  essentieel	  belang	  om	  de	  veiligheid	  en	  de	  leefbaarheid	  verder	  te	  bevorderen.	  

Het	  beleid	  richt	  zich	  niet	  alleen	  op	  het	  tegengaan	  van	  criminaliteit	  en	  overlast,	  maar	  ook	  
op	  het	  voorkomen	  hiervan.	  Dat	  kan	  door	  voorlichting	  en	  samenwerking	  aan	  en	  met	  
ouders,	  scholen	  en	  maatschappelijke	  instellingen,	  maar	  ook	  door	  fysieke	  maatregelen	  in	  
de	  openbare	  ruimte	  en	  door	  afspraken	  met	  bijvoorbeeld	  horeca-‐exploitanten.	  

Als	  het	  gaat	  om	  de	  aanpak	  van	  wangedrag	  en	  criminaliteit,	  moeten	  er	  harde	  afspraken	  
worden	  gemaakt	  tussen	  de	  Bijzonder	  Opsporing	  Ambtenaar	  (BOA),	  gemeente	  en	  politie.	  
We	  accepteren	  geen	  intimidatie,	  wangedrag	  en	  criminaliteit	  in	  onze	  wijken	  en	  dorpen.	  
Alcoholmisbruik	  in	  het	  algemeen	  en	  bij	  jongeren	  in	  het	  bijzonder,	  vinden	  we	  een	  serieus	  
probleem	  om	  gezamenlijk	  aan	  te	  pakken.	  Ook	  drugsgebruik	  en	  -‐handel	  dienen	  onze	  
aandacht	  te	  blijven	  houden	  om	  onaanvaardbare	  situaties	  te	  voorkomen.	  Veiligheid	  staat	  
of	  valt	  met	  handhaving	  van	  de	  regels.	  Daarin	  spelen	  de	  BOA’s,	  politie,	  jongerenwerker,	  
ouders/verzorgers	  en	  de	  vrijwillige	  brandweer	  een	  belangrijke	  rol.	  De	  wijk-‐	  en	  
schoolagent	  moet	  gehandhaafd	  blijven	  en	  thuis	  zijn	  in	  buurten	  en	  woonkernen	  en	  weten	  
wat	  daar	  zoal	  gebeurt	  en	  leeft.	  Het	  niveau	  en	  de	  bezetting	  van	  de	  vrijwillige	  brandweer	  
dient	  minimaal	  op	  het	  huidige	  niveau	  van	  2013	  te	  blijven.	  

Verkeersveiligheid	  



Voldoende	  aandacht	  voor	  veiligheid	  en	  handhaving	  op	  straat	  bevordert	  het	  algemene	  
gevoel	  van	  veiligheid	  bij	  groot	  en	  klein,	  jong	  en	  oud.	  Verkeersveiligheid	  is	  een	  belangrijk	  
thema	  voor	  elke	  leeftijdsgroep.	  

Wij	  willen	  30	  km	  zones	  daar	  waar	  het	  de	  verkeerveiligheid	  een	  positieve	  impuls	  geeft.	  
Als	  hetzelfde	  resultaat	  te	  behalen	  is	  bij	  50	  km	  zones,	  deze	  ook	  hierin	  toepassen.	  
Aandachtspunt	  hierbij	  is	  dat	  er	  gekeken	  moet	  worden	  naar	  het	  kostenaspect	  en	  de	  inzet	  
van	  vrijwilligers.	  

Het	  verbeteren	  van	  de	  veiligheid	  in	  het	  verkeer	  vraagt	  	  constant	  aandacht	  .	  De	  auto	  is	  en	  
blijft	  een	  belangrijk	  vervoermiddel	  en	  daarmee	  moet	  rekening	  worden	  gehouden.	  Voor	  
de	  groepen	  zoals	  schoolgaande	  jeugd,	  ouderen	  en	  minder	  validen	  moeten,	  voor	  zover	  zij	  
de	  auto	  niet	  kunnen	  gebruiken,	  veilige	  fiets-‐	  en	  wandelroutes	  en	  goede	  
oversteekplaatsen	  zijn.	  

Recreatie	  en	  natuur	  

Op	  het	  gebied	  van	  onder	  meer	  landschapsbeheer	  en	  -‐onderhoud,	  het	  creëren	  en	  
verbeteren	  van	  wandel-‐	  en	  fietsroutes,	  kan	  de	  agrarische	  sector	  worden	  gestimuleerd	  
om	  de	  horizon	  te	  verbreden	  in	  de	  richting	  van	  recreatie	  en	  natuurontwikkeling.	  Het	  
aanwezige	  groen	  moet	  versterkt	  worden.	  Wij	  ondersteunen	  initiatieven	  mits	  in	  balans	  
met	  de	  omgeving	  en	  binnen	  de	  vastgestelde	  kaders.	  

De	  groen	  buffer	  die	  het	  Horsterpark	  is	  wordt	  gewaardeerd.	  De	  gemeente	  is	  opnieuw	  
eigenaar	  en	  gaat	  met	  de	  stichting	  Horsterpark	  zorg	  dragen	  voor	  instandhouding	  van	  dit	  
recreatieterrein.	  Kleinschalige	  evenementen	  dragen	  bij	  aan	  de	  beleving.	  De	  
kinderboerderij	  kan	  ook	  voor	  NME	  onderwijs	  doorontwikkelen.	  

Kwaliteit	  van	  de	  woon-‐	  en	  leefomgeving	  

De	  gemeente	  bevordert	  een	  goede	  leefomgeving	  door	  zorg	  te	  dragen	  voor	  het	  
onderhoud	  en	  schoonhouden	  van	  de	  openbare	  ruimte	  en	  goed	  groenbeheer.	  Initiatieven	  
van	  inwoners	  juichen	  wij	  toe.	  De	  eigen	  verantwoordelijkheid	  van	  inwoners,	  beheerders	  
van	  gebouwen	  en	  terreinen	  en	  specifieke	  gebruikers	  van	  openbare	  ruimten	  wordt	  
gestimuleerd.	  Omdat	  agrariërs	  al	  een	  belangrijke	  functie	  vervulden	  bij	  het	  groenbeheer	  
in	  het	  buitengebied,	  wil	  Lokaal	  Alternatief	  deze	  deskundigheid	  weer	  graag	  gebruiken.	  
Lokaal	  Alternatief	  vindt	  dat	  de	  gemeente	  bij	  de	  actualisatie,	  van	  met	  name	  het	  
Bestemmingsplan	  Buitengebied,	  rekening	  moet	  houden	  met	  de	  huidige	  
maatschappelijke	  ontwikkelingen.	  Dus	  voldoende	  mogelijkheden	  bieden	  
bedrijfsbebouwing,	  maar	  ook	  voor	  functiewijziging	  van	  gebouwen.	  

Het	  moet	  mogelijk	  zijn	  om	  binnen	  de	  kaders	  van	  het	  huidige	  bestemmingsplan	  op	  een	  
eenvoudige	  manier	  een	  bedrijf	  te	  starten	  in	  bestaande	  agrarische	  gebouwen.	  

Milieu	  

Een	  goed	  milieu	  is	  niet	  alleen	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  gezondheid	  en	  het	  welzijn	  van	  
mens	  en	  dier,	  maar	  ook	  voor	  het	  nageslacht.	  Dit	  bevordert	  en	  maakt	  het	  leven	  veel	  
plezieriger.	  Daarom	  vinden	  wij	  dat	  hieraan	  gewerkt	  moet	  worden.	  We	  willen	  graag	  een	  



bijdrage	  leveren	  aan	  de	  vermindering	  van	  de	  de	  CO²	  uitstoot.	  Belangrijk	  daarvoor	  is	  
kritisch	  energiegebruik,	  energiebesparing	  in	  de	  woningen,	  kantoorgebouwen	  en	  andere	  
gebouwen.	  Straatverlichting	  kan	  energiezuiniger.	  Hiervoor	  hoeft	  niet	  extra	  geïnvesteerd	  
te	  worden,	  dit	  kan	  door	  straatverlichting	  welke	  aan	  vervanging	  toe	  is	  te	  vervangen	  door	  
energiezuinige	  en	  milieuvriendelijke	  LED	  verlichting.	  ‘Kopenhagen’	  heeft	  ons	  met	  de	  
neus	  op	  de	  feiten	  gedrukt.	  Goede	  voorlichting	  hierover	  is	  van	  groot	  belang.	  Dit	  kan	  ook	  
door	  andere	  organisaties	  gedaan	  worden	  dan	  alleen	  door	  de	  gemeente	  zelf.	  Bij	  
nieuwbouwprojecten	  zal	  stadsverwarming	  verplicht	  worden	  gesteld;	  dus	  geen	  keuze	  
meer	  tussen	  gas	  en	  stadsverwarming.	  Stimulering	  van	  duurzaam	  opgewekte	  energie	  is	  
voor	  Lokaal	  Alternatief	  een	  belangrijk	  punt.	  Het	  beperkt	  plaatsen	  van	  kleine	  
windmolens	  blijft	  bespreekbaar.	  De	  afhankelijkheid	  van	  fossiele	  brandstoffen	  
verminderen	  is	  een	  punt	  waar	  we	  ons	  sterk	  voor	  willen	  maken.	  Milieu	  vraagt	  om	  een	  
andere	  houding	  van	  alle	  burgers.	  Dit	  om	  te	  bewerkstelligen	  dat	  iedereen	  een	  bijdrage	  
levert	  aan	  het	  verbeteren	  van	  het	  milieu.	  

6.	  	  	  	  	  Economie	  	  	  

Een	  lokale	  sterke	  economie	  geeft	  inwoners	  met	  een	  baan	  het	  vertrouwen	  aan	  het	  werk	  
te	  kunnen	  blijven.	  Dat	  geeft	  een	  veilig	  gevoel.	  Lokale	  ondernemers	  moeten	  waar	  
mogelijk	  worden	  ondersteund.	  De	  gemeente	  moet	  bij	  het	  geven	  van	  opdrachten	  
nadrukkelijk	  ook	  oog	  hebben	  voor	  de	  belangen	  van	  onze	  lokale	  ondernemers.	  

De	  inkoopregels	  moeten	  maximaal	  geïnterpreteerd	  worden	  zodat	  lokale	  bedrijven	  
opdrachten	  kunnen	  verwerven.	  Inwoners	  die	  het	  ondernemerschap	  ambiëren,	  moeten	  
we	  ondersteunen.	  

De	  nieuwe	  detailhandelsnota,	  toegespitst	  op	  de	  Nieuwgraaf,	  biedt	  kansen	  aan	  zowel	  
ondernemers	  als	  aan	  werknemers.	  Het	  gemeentebestuur	  moet	  met	  beide	  partijen	  in	  
overleg	  blijven.	  

Onnodige	  belastingen	  moeten	  daar	  waar	  mogelijk	  worden	  voorkomen.	  Een	  goed	  
georganiseerd	  MKB	  is	  van	  essentieel	  belang	  voor	  onze	  economie	  en	  werkgelegenheid.	  

Actief	  beleid	  om	  bedrijventerreinen	  binnen	  het	  beleid	  te	  ontwikkelen.	  

Vrijetijdseconomie.	  

Beleving	  van	  natuur,	  landschap,	  cultuurhistorie,	  tradities,	  geschiedenis	  van	  	  het	  gebied	  
waarin	  we	  wonen	  zijn	  zowel	  voor	  de	  eigen	  inwoners	  als	  de	  gast,	  toerist	  ,	  van	  waarde.	  

De	  vrijetijdseconomie	  is	  een	  verder	  te	  ontwikkelen	  branche.	  De	  verknoping	  van	  bezoek	  
op	  de	  bedrijventerreinen,	  het	  vitaal	  centrum	  en	  het	  landelijk	  gebied	  rond	  dijk	  en	  Rijn,	  
Pannerdensch	  Kanaal,	  vraagt	  een	  actieve	  ondersteuning.	  

Evenementen	  dragen	  bij	  aan	  belevingswaarde	  voor	  de	  eigen	  inwoners	  maar	  zijn	  ook	  van	  
economisch	  belang.	  Streekproducten,	  culinaire	  evenementen,	  gecombineerd	  met	  
wandelen	  fietsen	  bieden	  kansen	  voor	  doorontwikkeling.	  

Overnachtingsplekken	  voor	  kampeerauto’s	  worden	  ingericht.	  



	  Natuur	  en	  landschap.	  

Het	  onderhoud	  van	  natuur	  en	  landschap	  is	  van	  essentieel	  belang	  voor	  het	  aantrekkelijke	  
buitengebied.	  Kosten	  zijn	  echter	  hoog.	  Vrijwillige	  organisaties	  als	  de	  plaatselijke	  
Knotploeg	  kunnen	  rekenen	  op	  de	  steun	  van	  Lokaal	  Alternatief	  

Het	  onderhoud	  van	  natuur	  en	  landschap	  middels	  agrarische	  natuurverenigingen	  en	  
leerwerkplekken	  zijn	  goede	  alternatieven	  

Innovatie	  

Gehele	  dekking	  van	  een	  glasvezel	  netwerk	  ook	  in	  het	  buitengebied	  is	  een	  belangrijke	  
voorwaarde	  voor	  benutting	  van	  technologische	  ontwikkelingen	  

7.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Werkgelegenheid	  en	  lokale	  bedrijven	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MKB	  

Goed	  georganiseerd	  MKB	  is	  belangrijk	  voor	  de	  economie	  en	  werkgelegenheid	  

Minder	  regels	  meer	  service	  

Inkoopregels	  binnen	  de	  mogelijkheden	  maximaal	  interpreteren	  zodat	  lokale	  bedrijven	  
opdrachten	  kunnen	  verwerven	  

Agrarische	  sector	  	  

Landbouw	  

Verbreding	  in	  landbouw,	  boerderijscholen	  en	  verkoop	  streekproducten	  zijn	  goede	  
ontwikkelingen	  voor	  die	  bedrijven	  	  die	  niet	  voor	  een	  grote	  markt	  kunnen	  of	  willen	  
produceren.	  

Mogelijkheden	  voor	  alternatieve	  voor	  het	  bedrijf	  en	  aan	  het	  bedrijf	  gekoppelde	  
energieopwekking	  moeten	  mogelijk	  gemaakt	  worden	  

Plaatselijk	  LTO	  is	  net	  als	  de	  andere	  lokale	  branche	  organisaties	  gesprekspartner	  van	  de	  
gemeente	  

Land-‐	  en	  tuinbouw	  is	  belangrijk	  voor	  een	  vitaal	  ondernemend	  platteland.	  

	  Werken	  /	  Participeren	  

Lokaal	  Alternatief	  vindt	  dat	  ongeacht	  de	  capaciteiten	  of	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt,	  
iedereen	  een	  zinvolle	  bijdrage	  aan	  de	  samenleving	  kan	  en	  moet	  leveren.	  Nog	  steeds	  zijn	  
er	  inwoners	  die	  in	  een	  sociaal	  isolement	  leven.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  hen	  weer	  bij	  de	  
samenleving	  te	  betrekken	  en	  te	  activeren.	  Betaald	  werk	  staat	  voorop,	  maar	  inwoners	  
kunnen	  bijvoorbeeld	  vrijwilligerswerk	  doen	  of	  deelnemen	  aan	  cursussen	  en	  zo	  nodig	  
gebruikmaken	  van	  de	  beschikbare	  hulpverlening.	  Vrijwilligers	  en	  mantelzorgers	  kunnen	  



op	  onze	  steun	  rekenen.	  We	  streven	  ernaar	  dat	  zoveel	  mogelijk	  	  	  inwoners	  aan	  de	  slag	  
komen.	  Werk	  geeft	  niet	  alleen	  inkomen,	  maar	  geeft	  ook	  zelfvertrouwen,	  emancipeert	  en	  
geeft	  een	  positie	  in	  de	  samenleving.	  Inwoners	  die	  op	  de	  arbeidsmarkt	  geen	  plek	  kunnen	  
vinden	  of	  niet	  kunnen	  werken	  moeten	  extra	  ondersteund	  worden.	  

Uitkeringen	  

Wij	  willen	  inwoners	  die	  (nog)	  niet	  kunnen	  werken	  en	  daarom	  een	  uitkering	  ontvangen,	  
stimuleren	  een	  maatschappelijke	  tegenprestatie	  te	  leveren,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  zorg	  of	  in	  
het	  vrijwilligerswerk.	  Dit	  heeft	  geen	  vrijblijvend	  karakter.	  

Armoede	  bestrijding	  

Inwoners	  met	  een	  laag	  inkomen	  moeten	  ondersteund	  worden	  in	  datgene	  wat	  ze	  nodig	  
hebben	  om	  op	  een	  volwaardige	  wijze	  te	  kunnen	  leven.	  Lokaal	  Alternatief	  wil	  dat	  de	  
gemeente	  deze	  regelingen	  actief	  in	  brede	  kring	  bekend	  maakt.	  Inwoners	  met	  een	  
handicap	  zijn	  volwaardige	  inwoners,	  die	  ook	  als	  zodanig	  moeten	  kunnen	  leven.	  Daarom	  
moet	  het	  gehandicaptenbeleid	  zich	  er	  op	  blijven	  richten	  dat	  ook	  gehandicapten	  
zelfstandig	  kunnen	  (blijven)	  functioneren.	  Dit	  vereist	  een	  jaarlijkse	  bijstelling	  van	  het	  
beleid,	  waarbij	  de	  kwaliteit	  en	  omvang	  van	  het	  huidige	  gehandicaptenbeleid	  het	  
uitgangspunt	  moet	  blijven.	  

8.	  	  	  	  	  Bestuur	  en	  financiën	  

Wij	  willen	  een	  gemeentebestuur	  dat	  daadwerkelijk	  luistert	  naar	  zijn	  inwoners	  en	  hen	  
helpt	  als	  ze	  hulp	  nodig	  hebben.	  Een	  geloofwaardig	  bestuur,	  dat	  doet	  wat	  het	  zegt	  en	  zegt	  
wat	  het	  doet.	  Een	  bestuur	  dat	  alleen	  regels	  stelt	  waar	  dat	  echt	  moet.	  Een	  bestuur	  dat	  
regels	  durft	  te	  schrappen	  en	  vertrouwen	  (geeft	  aan	  en)	  heeft	  in	  de	  inwoners.	  Een	  
bestuur	  dat	  ook	  bereid	  is	  de	  gestelde	  regels	  daadwerkelijk	  te	  handhaven.	  Wij	  stellen	  
hoge	  eisen	  aan	  gemeentebestuurders,	  waarbij	  de	  integriteit	  van	  het	  openbaar	  bestuur	  
bovenaan	  staat.	  

De	  betrokkenheid	  van	  de	  inwoners	  bij	  het	  ‘besturen’	  moet	  verbeterd	  worden	  door	  
vroegtijdige	  goede	  informatie	  te	  verstrekken	  en	  goede	  inspraakmogelijkheden	  te	  bieden	  
bij	  belangrijke	  beslissingen.	  Wij	  zijn	  voorstander	  van	  het	  houden	  van	  een	  referendum;	  
zeker	  als	  het	  gaat	  om	  zeer	  belangrijke	  onderwerpen	  

Voor	  wat	  betreft	  de	  benoeming	  van	  wethouders	  stellen	  wij	  ons	  op	  het	  standpunt	  dat	  ook	  
personen	  buiten	  de	  gemeenteraad	  in	  aanmerking	  kunnen	  komen	  voor	  het	  
wethouderschap.	  Wij	  vinden	  het	  echter	  wel	  belangrijk	  dat	  een	  wethouder	  in	  onze	  
gemeente	  woont.	  Onze	  voorkeur	  gaat	  uit	  naar	  een	  inwoner	  van	  onze	  gemeente	  die	  weet	  
wat	  er	  in	  onze	  gemeente	  speelt.	  

Lokaal	  Alternatief	  is	  van	  mening	  dat	  de	  inwoners	  de	  gelegenheid	  moeten	  hebben	  eigen	  
initiatieven,	  waarvoor	  een	  zeker	  draagvlak	  is,	  voor	  te	  leggen	  aan	  de	  gemeenteraad.	  

	  

	  



Bestuur	  

Effectief	  samenwerken	  daar	  waar	  het	  kan	  in	  de	  Liemers,	  de	  regio	  Arnhem,	  VGGM	  regio.	  
Herbezinning	  op	  de	  stadsregio	  als	  WGR+	  wordt	  opgeheven.	  

Herindeling	  met	  Westervoort	  geeft	  voldoende	  organisatorische	  schaalgrootte	  en	  
daarboven	  overzichtelijke	  menselijke	  maat	  Slim	  verbinden	  ook	  na	  een	  eventuele	  
opschaling	  in	  de	  Liemers.	  

Dienstverlening	  aan	  onze	  inwoners	  en	  bedrijven.	  

De	  snelle	  technologische	  veranderingen	  eisen	  een	  hoge	  mate	  van	  flexibiliteit	  van	  de	  
gemeentelijke	  organisatie.	  Daarbij	  moet	  gerealiseerd	  worden	  dat	  de	  gemeente	  een	  
monopoly	  met	  betrekking	  tot	  haar	  dienstverlening	  heeft.	  De	  gemeentelijke	  organisatie	  
moet	  worden	  omgevormd	  van	  een	  aanbod	  gestuurde	  naar	  een	  vraag	  gestuurde	  
organisatie,	  waar	  de	  inwoners	  werkelijk	  in	  het	  middelpunt	  staan.	  Meedenken	  met	  de	  
inwoners	  is	  een	  belangrijk	  uitgangspunt.	  De	  overheid	  moet	  er	  zijn	  voor	  de	  inwoners.	  
Luisteren,	  oplossingsgericht	  werken,	  meer	  snelheid	  in	  procedures	  en	  
grensoverschrijdend	  denken	  en	  handelen.	  De	  inrichting	  van	  de	  gemeentelijke	  
organisatie	  dient	  permanent	  beoordeeld	  te	  worden	  op	  de	  eisen	  die	  de	  inwoners	  en	  de	  
politiek	  stellen	  op	  het	  gebied	  van	  kwaliteit,	  dienstverlening	  en	  efficiency.	  Het	  
ontwikkelen	  van	  een	  KCC	  kan/zal	  veel	  verbeteren.	  De	  gemeente	  dient	  voor	  de	  inwoners	  
nog	  beter	  bereikbaar	  te	  zijn.	  Internet	  is	  hiervoor	  een	  belangrijk	  en	  effectief	  hulpmiddel.	  
De	  inwoners	  moeten	  de	  mogelijkheid	  krijgen	  om	  via	  het	  internet	  meer	  gemeentelijke	  
producten	  en	  diensten	  aan	  te	  vragen.	  Deze	  dienen	  steeds	  verder	  ontwikkeld	  te	  worden	  
en	  steeds	  toegankelijker	  te	  zijn	  om	  zijn	  of	  haar	  mening	  te	  geven	  over	  het	  gemeentelijk	  
beleid.	  Er	  moet	  rekening	  worden	  gehouden	  met	  enerzijds	  inwoners	  die	  de	  digitale	  
snelweg	  nog	  niet	  gebruiken,	  anderzijds	  moeten	  de	  digitale	  gemeentelijke	  voorzieningen	  
in	  de	  openbare	  ruimtes	  voor	  eenieder	  toegankelijk	  zijn.	  De	  gemeentelijke	  
informatievoorziening	  zal	  ook	  via	  krant,	  brochure	  etc.	  gehandhaafd	  moeten	  blijven.	  

9.	  	  	  	  Financieel	  gezond!	  

Door	  de	  economische	  crisis	  worden	  we	  de	  komende	  jaren	  voor	  belangrijke	  keuzes	  
gesteld.	  Er	  zullen	  pijnlijke	  beslissingen	  genomen	  moeten	  worden	  waarbij	  daadkracht	  
van	  het	  gemeentebestuur	  wordt	  verwacht.	  Gemeenten	  zullen	  te	  maken	  krijgen	  met	  
minder	  inkomsten	  en	  hogere	  uitgaven.	  Dit	  betekent	  bezuinigen	  of	  de	  inkomsten	  
verhogen.	  Lokaal	  Alternatief	  vindt	  dat	  dit	  niet	  zondermeer	  afgewenteld	  mag	  worden	  op	  
onze	  inwoners	  door	  de	  belasting(en)	  extra	  te	  verhogen,	  nieuwe	  belastingen	  te	  
introduceren,	  	  te	  snoeien	  in	  het	  sociaal	  beleid	  of	  in	  de	  dienstverlening.	  Wij	  vinden	  dat	  
heel	  kritisch	  gekeken	  moet	  worden	  naar	  het	  takenpakket	  van	  de	  gemeente.	  Taken	  die	  
niet	  bij	  de	  gemeente	  horen	  moeten	  worden	  afgebouwd.	  

Bestaand	  beleid	  en	  genomen	  besluiten	  met	  financiële	  gevolgen	  voor	  onze	  inwoners	  
moeten	  opnieuw	  tegen	  het	  licht	  gehouden	  worden.	  De	  gemeente	  moet	  geen	  taken	  
uitvoeren,	  die	  evengoed	  c.q.	  beter	  en	  goedkoper	  door	  derden	  uitgevoerd	  kunnen	  
worden.	  Denk	  hierbij	  aan	  de	  Liemerse	  Samenwerking.	  Er	  moet	  gestreefd	  worden	  naar	  
het	  beperken	  van	  het	  inhuren	  van	  externe	  krachten	  en	  er	  zal	  nog	  meer	  naar	  
samenwerking	  moeten	  worden	  gezocht	  in	  de	  Liemers.	  



Dit	  moet	  uiteindelijk	  leiden	  tot	  besparingen	  op	  de	  gemeentelijke	  bedrijfsvoering.	  Wij	  
vinden	  drie	  wethouders	  voldoende.	  Lokaal	  Alternatief	  vindt	  ruimte	  voor	  eigen	  initiatief	  
belangrijk	  en	  wil	  dus	  alleen	  regels	  daar	  waar	  dat	  nodig	  is.	  Minder	  regels	  en	  meer	  
automatiseren	  kunnen	  tot	  minder	  gemeentelijke	  lasten	  leiden.	  De	  meeste	  inwoners	  zijn	  
best	  bereid	  belasting	  te	  betalen	  als	  ze	  weten	  dat	  het	  geld	  gebruikt	  wordt	  voor	  goede,	  
noodzakelijke	  zaken.	  

Lokaal	  Alternatief	  is	  voor	  een	  solide	  begrotingsbeleid,	  dat	  voldoende	  ruimte	  biedt	  voor	  
investeringen	  in	  publieke	  voorzieningen.	  Gezien	  de	  financiële	  situatie	  van	  onze	  
gemeente	  is	  dat	  een	  zware	  opgave.	  Het	  vraagt	  heldere	  keuzes	  voor	  noodzakelijke	  
investeringen	  en	  bijdragen	  en	  het	  vraagt	  een	  kritische	  houding	  ten	  aanzien	  van	  andere	  
kosten.	  

Het	  ambtenarenapparaat	  zal	  zo	  ingericht	  moeten	  zijn	  dat	  bij	  nieuwe	  projecten	  eerst	  in	  
kaart	  gebracht	  wordt,	  wat	  de	  wens	  is	  en	  hoe	  deze	  wens	  leeft	  onder	  belanghebbende.	  
Daarna	  worden	  voorlopige	  plannen	  uitgewerkt	  met	  ondersteuning	  vanuit	  het	  
bedrijfsleven,	  om	  naar	  de	  financieel	  meest	  aantrekkelijke	  aanpak	  te	  zoeken	  die	  voor	  de	  
belanghebbende	  als	  acceptabel	  aanvaard	  kan	  worden.	  

10.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LOKAAL	  ALTERNATIEF	  rekent	  op	  uw	  steun!	  

Wat	  willen	  we	  in	  2018	  hebben	  gerealiseerd?	  Ons	  toekomstplaatje	  ziet	  er	  als	  volgt	  
uit:	  

Leefbaarheid	  

Er	  zijn	  voldoende	  woningen,	  winkels	  en	  horecavoorzieningen	  in	  het	  nieuwe	  centrum.	  

Er	  is	  een	  plan	  met	  oplossingen	  voor	  de	  verkeersafwikkeling	  en	  het	  parkeren	  in	  het	  
centrum.	  

De	  functie	  van	  het	  Kulturhus	  wordt	  een	  sociale	  ontmoetingsplaats	  met	  
informatievoorzieningen.	  

Voor	  de	  kleine	  kernen	  is	  er	  een	  dorpsvisie	  opgesteld	  met	  daarin	  opgenomen	  de	  
ruimtelijke	  invulling,	  benodigde	  voorzieningen	  en	  dergelijke.	  

Veiligheid	  

	  Sociale	  veiligheid	  

De	  omgeving	  van	  het	  station,	  Eilandplein,	  rondom	  scholen	  en	  in	  het	  Horsterpark	  is	  een	  
stuk	  veiliger	  geworden.	  De	  sociale	  onveiligheid	  ter	  plaatse	  is	  hard	  aangepakt.	  

Het	  preventie-‐	  project	  Alcohol	  en	  Drugs	  is	  met	  succes	  voortgezet.	  

De	  schoolagent	  op	  het	  Candea	  College	  vervult	  nog	  steeds	  een	  prima	  rol.	  



Op	  alle	  werkdagen	  is	  in	  Duiven	  een	  loket	  van	  het	  politiebureau	  geopend,	  wijkagent	  heeft	  
spreekuur	  of	  afspraak	  in	  een	  wijkgebouw	  

Na	  doorvoering	  van	  de	  regionalisatie	  van	  de	  brandweer	  blijft	  de	  brandweerzorg	  
geborgd	  met	  plaatselijke	  vrijwilligers	  die	  optreden	  bij	  brand,	  ongevallen	  en	  bij	  het	  
toepassen	  van	  reanimatie.	  Het	  aantal	  vrijwilligers	  dient	  op	  pijl	  te	  blijven.	  

Verkeersveiligheid	  

De	  gemeente,	  winkeliers	  en	  horeca	  exploitanten	  dienen	  samen	  te	  zorgen	  voor	  voldoende	  
parkeergelegenheid	  bij	  openbare	  gebouwen	  in	  de	  buurt	  van	  winkels,	  horecabedrijven.	  
Dit	  moet	  expliciet	  in	  de	  ruimtelijke	  plannen	  worden	  opgenomen.	  

Eigen	  verantwoordelijkheid,	  zich	  houden	  aan	  regels	  en	  elkaar	  aanspreken	  op	  gedrag	  in	  
buurt	  en	  wijk	  verhoogd	  de	  verkeersveiligheid.	  

Gemeentelijke	  dienstverlening	  

De	  openingstijden	  van	  het	  gemeentehuis	  sluiten	  goed	  aan	  op	  de	  werktijden	  en	  de	  
behoefte	  van	  onze	  inwoners.	  De	  mogelijkheden	  om	  via	  internet	  gemeentelijke	  producten	  
af	  te	  nemen	  (indienen	  van	  aanvragen,	  opvragen	  van	  formulieren)	  worden	  optimaal	  
benut.	  	  

Inwoners	  meer	  betrekken	  bij	  het	  bestuur	  

Onze	  inwoners	  worden	  vroegtijdig	  betrokken	  bij	  plannen	  doordat	  begin,	  inspraak	  en	  de	  
communicatie	  is	  verbeterd.	  Meedenkkracht	  en	  expertise	  inwoners	  is	  het	  vertrekpunt.	  

Onze	  inwoners	  kunnen	  door	  middel	  van	  een	  inwonersinitiatief	  een	  onderwerp	  op	  de	  
raadsagenda	  plaatsen.	  

Jongeren	  worden	  actief,	  bijvoorbeeld	  via	  onze	  jongerenraad,	  betrokken	  bij	  de	  
ontwikkelingen	  in	  onze	  gemeente.	  

Dorps	  -‐en	  wijkraden	  zijn	  volwassen	  partners	  geworden	  

Jongeren	  in	  een	  speciale	  jongerengroep	  (JOLA)	  een	  inhoudsvolle	  bijdrage	  laten	  leveren	  
rond	  vraagstukken	  in	  onze	  samenleving	  en	  het	  besturen	  ervan,	  met	  als	  doel	  hen	  bij	  
maatschappelijke	  thema’s	  te	  betrekken.	  

Bevorderen	  sociale	  verbondenheid	  

Er	  is	  een	  platform	  voor	  jongeren	  in	  het	  leven	  geroepen	  waarin	  belangen	  en	  wensen	  van	  
jongeren	  besproken	  worden.	  

De	  kleine	  kernen	  Loo	  en	  Groessen	  hebben	  nog	  steeds	  een	  eigen	  basisschool.	  



Wijk-‐	  en	  dorpsraden	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  het	  vergroten	  van	  de	  betrokkenheid	  
van	  inwoners	  in	  buurt	  of	  dorp.	  Wij	  zijn	  voorstander	  van	  een	  basisbudget	  voor	  elke	  wijk.	  
Buurtinwoners	  kunnen	  zelf	  keuzes	  maken	  voor	  de	  besteding	  van	  het	  geld.	  

Woningbouw	  

Er	  worden	  voldoende	  woningen	  gebouwd,	  voor	  alle	  leeftijdscategorieën	  in	  de	  drie	  
dorpen.	  

Er	  worden	  levensloopbestendige	  woningen	  gebouwd	  en	  de	  huidige	  woningvoorraad	  
wordt	  aangepast	  aan	  toekomstige	  behoeften	  (kaders	  scheppen	  die	  dit	  eenvoudig	  
mogelijk	  maken).	  Ook	  de	  inrichting	  van	  de	  wijk	  wat	  betreft	  gewenste	  voorzieningen	  
wordt	  hierbij	  meegenomen.	  

Er	  zijn	  meer	  mogelijkheden	  om	  een	  ‘aanleunwoning’	  te	  bouwen	  voor	  inwoners	  die	  
ouders/ouderen	  in	  hun	  directe	  omgeving	  willen	  verzorgen.	  

Wij	  ondersteunen	  particuliere	  initiatieven.	  

In	  geval	  van	  gedwongen	  verhuizing	  in	  het	  buitengebied	  is	  de	  mogelijkheid	  voor	  
herbouw	  in	  het	  buitengebied.	  

Recreatie-‐	  en	  natuurgebieden	  

De	  wandel-‐	  en	  fietsroutes	  zijn	  in	  stand	  gehouden	  en	  zijn	  verder	  uitgebreid.	  

Horsterpark	  is	  en	  blijft	  een	  toegankelijk	  park	  voor	  onze	  inwoners	  zonder	  bebouwing	  
van	  recreatiewoningen.	  

Kwaliteit	  van	  onze	  woon-‐	  en	  leefomgeving	  

Het	  open,	  landelijk	  groene	  karakter	  van	  Duiven	  is	  gehandhaafd	  en	  wordt	  waar	  mogelijk	  
versterkt.	  

De	  regelgeving	  voor	  het	  buitengebied	  is	  vereenvoudigd,	  agrarische	  bedrijven	  worden	  
beschermd.	  Er	  zijn	  niet	  alleen	  nieuwe	  mogelijkheden	  voor	  kleinschalige	  landbouw,	  maar	  
ook	  voor	  de	  	  herinrichting	  van	  gesloten	  bedrijven.	  

Niet	  alle	  bouwgrond	  wordt	  toegewezen	  aan	  projectontwikkelaars.	  In	  bouwplannen	  
wordt	  terdege	  rekening	  gehouden	  met	  particuliere	  bouwwensen/kavels.	  

CPO	  voor	  onze	  jongeren	  krijgt	  een	  echte	  kans.	  

Er	  heeft	  geen	  uitbreiding	  plaatsgevonden	  van	  bedrijventerreinen,	  ook	  niet	  rond	  een	  
eventuele	  nog	  door	  te	  trekken	  A15	  

Milieu	  

	  Ecologisch	  bermbeheer	  is	  bevorderd.	  



De	  onkruidbestrijding	  vindt	  op	  biologische	  basis	  plaats.	  

De	  gemeente	  promoot	  -‐	  met	  hulp	  van	  bestaande	  regelingen	  duurzaamheidmaatregelen	  
voor	  particuliere	  woningen	  en	  bedrijven.	  Met	  goedkope	  leningen	  en	  in	  samenwerking	  
met	  gespecialiseerde	  organisaties	  of	  bedrijven	  wordt	  de	  aanschaf	  van	  zonnepanelen	  en	  -‐
boilers	  onder	  de	  inwoners	  gestimuleerd.	  

Het	  aanbieden	  van	  afval	  aan	  het	  afval	  aanbiedstation	  is	  nog	  steeds	  gratis.	  

Financiën	  

Er	  zijn	  besparingen	  gerealiseerd	  op	  de	  kosten	  van	  de	  gemeentelijke	  Bedrijfsvoering.	  Er	  
wordt	  terughoudend	  gekeken	  naar	  het	  verhogen	  van	  noodzakelijke	  lokale	  lasten	  .	  

De	  gemeente	  Duiven	  heeft	  maximaal	  drie	  wethouders.	  

Het	  parkeren	  in	  de	  kern	  van	  Duiven	  is	  nog	  steeds	  gratis.	  

U	  weet	  nu	  waar	  wij	  voor	  staan	  en	  wat	  wij	  met	  een	  blik	  vooruit	  	  willen	  bereiken.	  

11.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bijlage	  

Kandidatenlijst	  gemeenteraadsverkiezingen	  2014	  Lokaal	  Alternatief,	  

Nr.	   Naam	   Beroep	  
1	   Sjef	  van	  Groningen	   Wethouder,	  oud	  docent	  natuurkunde	  
2	   Anton	  Seggelinck	   Ondernemer,	  sport	  bestuurder	  
3	   Ineke	  Knuiman	   Oud	  wethouder,	  projectleider	  Alcohol	  drugs,	  
4	   Piet	  Arends	   Agrarisch	  ondernemer,	  nu	  werkzaam	  in	  een	  

tuincentrum.	  
5	   Piet	  Dijkstra	   Gepensioneerd	  ,	  actief	  in	  verenigingsleven	  
6	   Harry	  Keultjes	   Inspecteur/Monteur	  bij	  Bartels	  Technische	  Inspecties.	  
7	   Pieter	  van	  Nispen	   Zelfstandig	  Energieconsulent,	  lid	  MKB	  Duiven.	  
8	   Gemma	  Koning	   Plattelandseconoom	  Procesbegeleidster	  VKK	  
9	   Jessica	  Seegers	   Juriste	  
10	   Clemens	  Koning	   Ondernemer	  
11	   John	  de	  Groot	   Operationeel	  manager,	  Major	  Incident	  Manager.	  
12	   Matthijs	  Lammers	   	  	  
13	   Martien	  van	  Diek	   	  	  
14	   Wim	  Möller	   	  	  
15	   Marcel	  Willemsen	   	  	  
16	   André	  Kerkhof	   	  	  
17	   Wery	  Hugen	   	  	  
18	   Sander	  Hermsen	   	  	  
19	   Toon	  Hooijman	   	  	  
20	   Hans	  Zieleman	   	  	  
21	   Wilfred	  Segers	   	  	  
22	   Theo	  Janssen	   	  	  



	  


