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Verkiezingsprogramma	  2018-‐2022	  



Samen	  met	  inwoners,	  bedrijven	  en	  maatschappelijke	  organisaties,	  actief	  in	  
Gemeente	  Duiven,	  hebben	  we	  gewerkt	  aan	  ons	  verkiezingsprogramma.	  Met	  dit	  
resultaat!	  Heeft	  u	  met	  ons	  gesproken,	  vragen	  beantwoord	  via	  sociale	  media	  of	  
stickers	  geplakt	  tijdens	  brainstormsessies?	  Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  bijdrage!	  
 

 

	  Lokaal	  Alternatief	  gaat	  voor	  een:	  
ü Trotse	  samenleving,	  omdat	  alle	  inwoners	  er	  actief	  hun	  steentje	  

aan	  bijdragen;	  
ü Duurzame	  samenleving,	  die	  wat	  betreft	  sociale	  en	  fysieke	  leefomgeving	  in	  

balans	  is	  zonder	  een	  voorschot	  te	  nemen	  op	  toekomstige	  generaties;	  
ü Gelukkige	  samenleving,	  waarin	  inwoners	  een	  optimale	  kwaliteit	  van	  leven	  

nastreven	  met	  wederzijds	  respect	  en	  mededogen	  voor	  elkaar. 
 

 

ü Lokaal	  Alternatief	  is	  de	  lokale	  politieke	  partij	  in	  de	  gemeente	  
Duiven	  die	  de	  belangen	  behartigt	  van	  ALLE	  INWONERS	  van	  deze	  

gemeente.	  Inwoners	  van	  Duiven,	  Groessen	  en	  Loo	  bepalen	  onze	  politieke	  
agenda,	  niet	  de	  landelijke	  politieke	  partijen.	  	  

ü Wij	  leggen	  ons	  oor	  te	  luister	  en	  maken	  afwegingen	  vanuit	  effectiviteit,	  
legitimiteit	  en	  betrokkenheid.	  	  

ü Wij	  zijn	  hierover	  open,	  eerlijk	  en	  respectvol	  zodat	  we	  samen	  met	  inwoners	  
kunnen	  werken	  aan	  een	  duurzame,	  gelukkige	  en	  trotse	  samenleving	  waarin	  
ieder	  zijn	  of	  haar	  steentje	  bijdraagt.	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Inwoners	  van	  de	  gemeente	  Duiven	  
dank	  jullie	  wel	  voor	  jullie	  bijdrage!	  

Visie	  

Missie	  



Lokaal	  Alternatief	  staat	  er	  voor	  dat:	  
	  
ü Inwoners,	  verenigingen,	  bedrijven	  ZELF	  en	  SAMEN	  aan	  de	  slag	  gaan	  om	  

initiatieven,	  activiteiten	  en	  evenementen	  tot	  stand	  te	  brengen.	  
Maatschappelijke	  organisaties	  en	  de	  gemeente	  nemen	  het	  NIET	  van	  hen	  
over,	  maar	  ondersteunen	  hen.	  

ü Inwoners,	  verenigingen,	  bedrijven	  uit	  Duiven,	  Groessen	  en	  Loo	  hun	  
ervaringen	  en	  ideeën	  met	  elkaar	  delen.	  

ü Gemeente	  Duiven	  ondersteuning	  biedt	  aan	  initiatieven	  die	  bijdragen	  aan	  een	  
duurzame,	  trotse	  en	  gelukkige	  samenleving.	  

ü De	  financiële	  situatie	  van	  de	  gemeente	  Duiven	  duurzaam	  gezond	  blijft,	  zodat	  
we	  de	  meest	  kwetsbaren	  in	  onze	  samenleving	  ook	  in	  de	  toekomst	  kunnen	  
blijven	  ondersteunen.	  	  

ü Gemeente	  Duiven	  het	  VN-‐verdrag	  ‘Handicap’	  naleeft.	  Dit	  betekent	  dat	  wij	  
voor	  iedereen,	  ook	  voor	  mensen	  met	  een	  lichamelijke	  of	  verstandelijke	  
beperking:	  

o vorm	  geven	  aan	  inclusief	  onderwijs.	  Hierin	  krijgen	  kinderen	  met	  en	  
zonder	  handicap	  zo	  veel	  mogelijk	  samen	  onderwijs.	   

o zelfstandig	  wonen	  en	  zelfstandig	  deel	  uitmaken	  van	  de	  maatschappij	  
waarborgen.	   

o zorgen	  voor	  de	  toegankelijkheid	  van	  openbare	  ruimten	  en	  gebouwen,	  
openbaar	  vervoer,	  communicatie	  en	  informatie	  en	  verkiezingen.	   

o deelname	  aan	  de	  arbeidsmarkt	  bevorderen.	  De	  ‘participatiewet’	  en	  de	  
‘wet	  banenafspraak’	  spelen	  hierin	  een	  belangrijke	  rol.	   

o ondersteunen	  dat	  inwoners	  zelf	  beslissingen	  over	  hun	  leven	  moeten	  
kunnen	  nemen,	  al	  dan	  niet	  met	  hulp	  van	  een	  persoon	  van	  hun	  keuze.  

	  
 

	  
	   	  



Een	  streek	  compleet	  in	  diversiteit	  voor	  
wonen,	  werken	  en	  recreëren	  

 

Ons	  Liemers	  landschap	  is	  gevormd	  door	  het	  water,	  dat	  zorgde	  voor	  een	  divers	  
landschap	  met	  waaien,	  vruchtbare	  grond	  voor	  land-‐	  en	  tuinbouw	  en	  verhoogde	  
terpen.	  De	  afgelopen	  tientallen	  jaren	  veranderde	  ons	  landschap.	  We	  kregen	  het	  
grootste	  aaneengesloten	  bedrijventerrein	  van	  Oost	  Nederland,	  
hoogspanningsmasten,	  de	  Betuwelijn	  en	  krijgen	  binnenkort	  de	  A15.	  	  

Ons	  klimaat	  verandert	  en	  daardoor	  neemt	  de	  kans	  op	  overstromingen	  en	  
extreme	  droogte	  toe.	  We	  willen	  het	  voor	  inwoners,	  verenigingen	  en	  bedrijven	  
gemakkelijker	  maken	  om	  de	  natuur	  en	  het	  landschap	  te	  behouden	  voor	  onze	  
kinderen	  en	  kleinkinderen.	  Kleine	  en	  grote	  bedrijven	  kunnen	  een	  plek	  vinden	  in	  
harmonie	  met	  de	  waarden	  van	  ons	  landschap.	  De	  identiteit	  van	  de	  Liemers	  en	  
haar	  producten	  voegen	  voor	  inwoners	  en	  toeristen	  waarde	  toe	  aan	  onze	  streek.	  

	  

Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  
	  
ü ‘De	  Liemers	  Helemaal	  Goed’	  en	  ‘LiemERS++’	  ondersteunen	  om	  de	  kwaliteiten	  

van	  de	  Liemers	  voor	  wonen,	  werken	  en	  recreëren	  bekender	  te	  maken.	  
ü Met	  het	  project	  ‘Dorpen	  in	  het	  Groen’	  ondersteunen	  we	  inwoners	  van	  het	  

Duivense	  Broek	  en	  de	  buitengebieden	  van	  Groessen	  en	  Loo	  om	  hun	  groene	  
omgeving	  te	  versterken.	  

ü We	  zetten	  ons	  in	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  leefomgeving	  voor	  de	  aanwonenden	  
van	  de	  A15	  in	  Duiven,	  Groessen	  en	  Loo	  te	  behouden.	  

ü We	  belonen	  bewonersinitiatieven	  die	  werken	  aan	  ons	  landschap	  en	  een	  
schone	  omgeving.	  Ook	  ondersteunen	  we	  initiatieven	  die	  de	  kennis	  over	  de	  
natuur	  en	  de	  geschiedenis	  van	  onze	  streek	  vergroten	  bij	  zowel	  inwoners	  als	  
toeristen.	  Het	  zijn	  er	  veel:	  Historische	  Kring	  Duiven,	  Groessen	  en	  Loo,	  de	  
Knotploeg,	  steenuilen-‐,	  en	  weidevogelgroep,	  hoogstambrigades,	  
Imkervereniging,	  ZoDiva!	  met	  het	  Duivenpad,	  de	  klompenpaden,	  enzovoort.	  

ü Na	  de	  crisis	  is	  de	  belangstelling	  voor	  kavels	  goed	  op	  gang	  gekomen.	  De	  
gemeente	  kijkt	  samen	  met	  de	  bedrijven	  naar	  hun	  wensen	  en	  daagt	  ze	  uit	  met	  
plannen	  te	  komen.	  Samen	  kijken	  we	  naar	  wat	  er	  nodig	  is	  om	  deze	  plannen	  
waar	  te	  maken.	  

	  

Thema	  1	  



Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  
	  
ü De	  daling	  van	  het	  aantal	  soorten	  vlinders	  en	  bijen	  moeten	  we	  stoppen.	  Dit	  

vraagt	  een	  beheer	  van	  onze	  bermen	  en	  groenstroken	  dat	  zorgt	  voor	  meer	  
bloeiende	  planten.	  Ook	  willen	  we	  inwoners	  aanmoedigen	  om	  deel	  te	  nemen	  
aan	  de	  ‘natuurwerkdag’,	  de	  ‘landelijke	  zaaidag’	  en	  de	  stenen	  in	  hun	  tuinen	  
zoveel	  mogelijk	  te	  vervangen	  door	  gras	  en	  planten.	  

ü Professionele	  ondersteuning	  door	  organisaties	  als	  ‘Dorpshuizen	  &	  Kleine	  
Kernen’	  en	  ‘Stichting	  Landschapsbeheer	  Gelderland’	  beschikbaar	  stellen.	  Dit	  
vergroot	  het	  effect	  van	  initiatieven	  van	  vrijwilligers	  die	  de	  natuur,	  het	  
landschap	  en	  de	  identiteit	  van	  de	  streek	  versterken.	  

ü Het	  landschap	  sterker	  maken.	  Door	  samen	  met	  inwoners	  planten	  poten	  en	  
bomen	  te	  planten,	  paden	  aan	  te	  leggen	  en	  natuurlijke	  oevers	  en	  open	  water	  
aan	  te	  leggen	  die	  bij	  het	  soort	  landschap	  passen.	  Hierdoor	  nemen	  de	  pieken	  
in	  extreem	  droge	  en	  natte	  periodes	  af.	  	  

ü Ondersteuning	  bieden	  aan	  organisaties,	  zoals	  Liemers	  Trots,	  bedrijven	  en	  
projecten,	  zoals	  Korte	  Ketens	  in	  het	  Liemers	  landschap,	  die	  onze	  streek	  en	  
streekproducten	  bekend	  maken	  bij	  een	  groter	  publiek.	  

ü Activiteiten	  stimuleren	  die	  ons	  het	  Liemers	  dialect	  laten	  beleven	  en	  dit	  
dialect	  vastleggen	  voor	  onze	  kinderen	  en	  kleinkinderen.	  

ü Verkennen	  met	  vrijwillige	  natuur-‐	  en	  landschapsorganisaties	  hoe	  we	  natuur-‐
en	  milieueducatie	  op	  onze	  basisscholen	  kunnen	  ondersteunen	  en	  grotere	  
bekendheid	  geven	  aan	  hun	  activiteiten.	  Nog	  meer	  leerlingen	  van	  het	  
basisonderwijs	  de	  kans	  geven	  kennis	  te	  maken	  met	  het	  landleven	  op	  de	  
boerderijscholen.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Duurzaam	  bedrijfsleven	  in	  een	  
circulaire	  economie	  

	  
Met	  een	  kringloopeconomie	  bedoelen	  we	  een	  economie	  waarin	  we	  geen	  
eindige	  voorraden	  grondstoffen	  uitputten	  en	  waarin	  we	  reststoffen	  helemaal	  
opnieuw	  inzetten.	  MKB	  bedrijven	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  circulaire/	  
kringloop	  economie.	  Dit	  biedt	  grote	  kansen	  voor	  groei	  van	  het	  aantal	  banen;	  
ook	  voor	  mensen	  die	  niet	  zo	  gemakkelijk	  terug	  kunnen	  keren	  in	  het	  werkzame	  
leven.	  Ondernemers	  dragen	  bij	  aan	  een	  trotse	  lokale	  samenleving	  en	  het	  geluk	  
dat	  wij	  ervaren.	  Direct	  zorgen	  zij	  voor	  betaald	  werk.	  Indirect	  gebeurt	  dit	  door	  
hun	  bijdragen	  aan	  het	  culturele-‐	  en	  maatschappelijke	  leven	  in	  de	  gemeente	  
Duiven.	  Wij	  zullen	  activiteiten	  ondersteunen	  die	  hieraan	  bijdragen.	  Ons	  doel	  is	  
dat	  de	  gemeente	  Duiven	  in	  2022	  de	  beste	  en	  meest	  duurzame	  gemeente	  is	  in	  
De	  Liemers.	  

	  
Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  
	  
ü Onze	  bedrijfsterreinen	  ontwikkelen	  zich	  steeds	  verder.	  Centerpoort	  en	  

Nieuwgraaf	  hebben	  we	  opgeknapt.	  Nieuwe	  circulaire	  economie	  bedrijven	  
krijgen	  een	  plek.	  Zonne-‐energiepark	  Gansenvoirt	  op	  bedrijfsterrein	  Innofase	  
en	  de	  windmolens	  in	  het	  Broek.	  Seingraaf	  hebben	  we	  bedrijfsklaar	  gemaakt.	  

ü De	  structuur	  van	  de	  wegen	  en	  de	  toegang	  naar	  de	  snelwegen	  verbeteren.	  
ü Wij	  ondersteunen	  de	  Groene	  Allianties	  de	  Liemers.	  Zij	  kijken	  samen	  met	  

bedrijven	  naar	  de	  mogelijkheden	  om	  duurzamer	  te	  worden.	  
ü Gebouwen	  in	  eigendom	  van	  de	  gemeente	  duurzamer	  maken.	  
ü We	  organiseren	  onze	  ondersteuning	  voor	  inwoners	  die	  niet	  zo	  gemakkelijk	  

aan	  het	  werk	  kunnen	  zo	  veel	  mogelijk	  in	  De	  Liemers.	  Zo	  kunnen	  we	  hen	  beter	  
maatwerk	  bieden	  en	  werkgevers	  beter	  van	  dienst	  zijn.	  Op	  deze	  manier	  
krijgen	  we	  ook	  meer	  grip	  op	  de	  uitvoering	  en	  kunnen	  we	  werk	  meer	  in	  
samenhang	  zien	  met	  wonen,	  zorg	  en	  welzijn.	  
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Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  
	  
ü Gemeente	  Duiven	  voorzien	  van	  100%	  duurzame	  energie	  in	  2030.	  Hiervoor	  

stimuleren	  en	  ondersteunen	  we	  ontwikkelingen	  in	  wind-‐,	  zon-‐	  en	  biomassa	  
energie.	  

ü Het	  Liemers	  Energie	  Loket	  uitbreiden	  met	  een	  pop-‐up	  locatie.	  Het	  Liemers	  
Energieloket	  is	  een	  website	  en	  een	  laagdrempelig	  platform	  om	  inwoners	  te	  
inspireren	  over	  energie	  besparende	  maatregelen	  en	  te	  informeren	  over	  
subsidie	  en	  financiering	  ervan.	  	  

ü Samen	  met	  onze	  partners	  inzetten	  op	  een	  glasvezelnetwerk	  in	  het	  
buitengebied	  en	  de	  bebouwde	  kom	  van	  Duiven,	  Groessen	  en	  Loo.	  

ü Samen	  met	  bedrijven,	  gemeente	  en	  het	  basis-‐	  en	  voortgezet	  onderwijs	  
GreenDeals	  afsluiten	  met	  jongeren.	  Jongeren	  hebben	  vaak	  vernieuwende	  
ideeën.	  Om	  deze	  ideeën	  te	  realiseren	  lopen	  zij	  tegen	  drempels	  aan.	  In	  
GreenDeals	  leggen	  gemeente,	  bedrijven	  en	  maatschappelijke	  organisaties	  
zich	  vast	  om	  deze	  drempels	  weg	  te	  nemen.	  	  

ü Samen	  met	  Lindus,	  MKB	  Duiven	  en	  Regionale	  Sociale	  Dienst	  De	  Liemers	  
voorbeelden	  laten	  zien	  van	  inwoners	  die	  niet	  zo	  gemakkelijk	  een	  werkplek	  
konden	  vinden	  en	  nu	  toch	  een	  plek	  hebben	  gekregen	  bij	  lokale	  en	  regionale	  
bedrijven.	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Centrum:	  podium	  voor	  verenigingen,	  
inwoners	  &	  bedrijven	  

	  
Trots	  ben	  je	  pas	  op	  iets	  waar	  je	  een	  actieve	  bijdrage	  aan	  hebt	  geleverd.	  
Centrumondernemers	  in	  Duiven	  mogen	  trots	  zijn	  op	  het	  centrum.	  Ook	  
verenigingen	  en	  inwoners	  van	  gemeente	  Duiven	  willen	  en	  kunnen	  hun	  steentje	  
bijdragen.	  Wij	  willen	  hun	  krachten	  bundelen.	  	  
Een	  vitaal	  centrum	  is	  belangrijk	  voor	  een	  gelukkige	  samenleving,	  omdat	  winkels,	  
horecabedrijven	  en	  organisaties	  diensten	  aanbieden	  waar	  inwoners	  behoefte	  
aan	  hebben.	  Het	  belangrijkste	  is	  dat	  het	  een	  sociaal	  trefpunt	  is.	  Beide	  functies	  
willen	  wij	  versterken.	  
	  
	  
Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  
	  
ü We	  bieden	  waar	  nodig	  ondersteuning	  bij	  het	  organiseren	  van	  evenementen	  

in	  het	  centrum.	  Ook	  moedigen	  we	  samenwerking	  met	  centrumondernemers	  
aan.	  

ü We	  zorgen	  er	  voor	  dat	  het	  centrum	  van	  Duiven	  met	  een	  nieuw	  horecaplein	  
met	  podium	  een	  uitnodigende	  openbare	  ruimte	  blijft.	  

ü We	  stimuleren	  dat	  horeca	  en	  winkels	  samenwerken	  om	  kopen	  èn	  kopen	  met	  
beleving	  samen	  te	  brengen.	  
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Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  
	  
ü Het	  voor	  de	  centrumondernemers	  mogelijk	  maken	  een	  gezamenlijke	  

centrummanager	  aan	  te	  stellen,	  die	  allereerst	  contacten	  tussen	  de	  gemeente	  
en	  centrumondernemers	  onderhoudt.	  Daarnaast	  samenwerken	  tussen	  
bedrijven,	  verenigingen	  en	  inwoners	  aanmoedigt	  en	  beter	  laat	  lopen.	  En	  ten	  
slotte	  een	  evenementenprogramma	  ondersteunt	  dat	  een	  podium	  biedt	  aan	  
inwoners,	  verenigingen	  en	  bedrijven	  uit	  gemeente	  Duiven.	  

ü Fase	  4	  van	  het	  vitaal	  centrum	  afronden.	  In	  deze	  fase	  sluiten	  we	  het	  gebouw	  
aan	  het	  Remigiusplein	  met	  onder	  andere	  de	  Ogtent	  aan	  op	  de	  Elshofpassage	  

ü De	  leegstand	  in	  het	  winkelcentrum	  minimaliseren	  en	  beschikbare	  ruimte	  
evenredig	  verdelen	  over	  wonen,	  werken	  en	  ontspannen.	  

ü Onderzoek	  doen	  naar	  de	  mogelijkheden	  om	  meer	  bezoekers	  naar	  het	  
centrum	  te	  trekken	  door	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  permanente	  attractie.	  
Bijvoorbeeld	  door	  een	  Canon	  van	  de	  Liemers	  in	  te	  richten.	  

ü Een	  bijdrage	  leveren	  aan	  een	  aantrekkelijke	  markt,	  door	  onder	  andere	  in	  
2018	  geen	  marktgelden	  te	  heffen.	  	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Passend	  wonen	  in	  je	  eigen	  sociale	  
omgeving	  

	  	  
Passend	  wonen	  vraagt	  om	  een	  comfortabele	  woning	  die	  je	  kunt	  betalen,	  waar	  je	  
mee	  uit	  de	  voeten	  kunt	  en	  waarin	  je	  je	  ‘thuis’	  voelt.	  Door	  onze	  woningen	  beter	  
te	  isoleren	  dalen	  onze	  kosten	  voor	  energie	  en	  nemen	  onze	  woonlasten	  af.	  Het	  
punt	  op	  de	  horizon	  hierin	  is	  dat	  Duiven	  in	  2050	  geen	  fossiele	  grondstoffen	  meer	  
gebruikt.	  Om	  dit	  te	  bereiken,	  zullen	  we	  zonne-‐	  en	  windenergie	  moeten	  
gebruiken	  naast	  energie	  door	  verbranding	  van	  afval.	  Als	  je	  deze	  energie	  zelf	  
opwekt,	  ben	  je	  minder	  afhankelijk	  van	  traditionele	  energieleveranciers.	  Naast	  
lagere	  woonlasten	  en	  duurzame	  energie	  is	  dit	  een	  belangrijk	  argument	  om	  
bijvoorbeeld	  samen	  een	  energiecoöperatie	  op	  te	  richten.	  

Het	  aantal	  keren	  dat	  mensen	  contact	  hebben	  met	  familie,	  vrienden,	  
kennissen	  en	  buren	  hangt	  sterk	  samen	  met	  het	  ervaren	  van	  geluk.	  Als	  je	  
minder	  mobiel	  bent,	  is	  afstand	  vaak	  een	  belemmering	  om	  hen	  te	  ontmoeten.	  
Het	  is	  daarom	  belangrijk	  dat	  je	  in	  je	  eigen	  sociale	  omgeving	  dichtbij	  kunt	  
blijven	  wonen.	  Zeker	  omdat	  we	  weten	  dat	  er	  een	  sterke	  relatie	  is	  tussen	  
geluk	  en	  gezondheid.	  
	  
	  
Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  
	  
ü Ruimte	  zoeken	  in	  de	  regels	  zodat	  het	  voor	  meer	  inwoners	  mogelijk	  is	  hun	  

woning	  te	  splitsen	  of	  extra	  woonruimte	  bij	  hun	  eigen	  woning	  te	  plaatsen.	  Zo	  
kunnen	  zij	  voor	  langere	  tijd	  voor	  zieke	  of	  oudere	  familieleden	  of	  bekenden	  
zorgen.	  	  

ü Het	  mogelijk	  maken	  dat	  stallen	  en	  schuren	  die	  niet	  meer	  in	  gebruik	  zijn	  voor	  
de	  landbouw,	  gebruikt	  kunnen	  worden	  als	  woonruimte.	  Ten	  eerste	  
voorkomen	  we	  zo	  dat	  wietteelt,	  drugslabaratoria	  en	  andere	  ondermijnende	  
activiteiten	  in	  het	  buitengebied	  voet	  aan	  de	  grond	  krijgen.	  Ten	  tweede	  
zorgen	  we	  er	  zo	  voor	  dat	  eigenaren	  van	  schuren	  en	  stallen	  met	  asbestdaken	  
ook	  financiële	  middelen	  hebben	  dit	  voor	  2024	  te	  verwijderen.	  

ü Met	  onze	  ‘motie	  herbouw	  A15’	  bieden	  we	  inwoners	  die	  moeten	  verhuizen	  
door	  de	  aanleg	  van	  de	  A15	  de	  kans	  een	  woning	  terug	  te	  bouwen	  in	  het	  
buitengebied.	  	  
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ü Onze	  Woonvisie	  hebben	  we	  gemaakt	  samen	  met	  inwoners,	  bedrijven	  en	  
organisaties	  uit	  onze	  gemeente.	  In	  dit	  proces	  zijn	  we	  gekomen	  tot	  meerdere	  
groepen	  partners	  die	  samen	  werken	  aan	  oplossingen	  voor	  meer	  passende	  
woningen.	  

ü Provincie	  Gelderland	  heeft	  met	  gemeenten	  afspraken	  gemaakt	  over	  het	  
aantal	  woningen	  dat	  gebouwd	  mag	  worden	  per	  gemeente.	  We	  blijven	  met	  
hen	  in	  gesprek	  zodat	  deze	  afspraken	  aan	  blijven	  sluiten	  bij	  de	  vraag	  naar	  
woningen	  in	  onze	  dorpen:	  starters-‐	  en	  seniorenwoningen	  in	  de	  ‘centra’	  van	  
onze	  dorpen	  Duiven,	  Groessen	  en	  Loo.	  	  

	  
	  
Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  
	  
ü Afspraken	  maken	  met	  woningbouwcorporaties	  over	  het	  toewijzen	  en	  

bouwen	  van	  huurwoningen	  met	  lage	  woonlasten	  voor	  starters	  en	  senioren.	  
We	  willen	  loting	  inzetten	  zodat	  jongere	  en	  oudere	  inwoners	  meer	  kans	  
maken	  om	  in	  hun	  eigen	  dorp	  te	  kunnen	  (blijven)	  wonen.	  	  

ü Startersleningen	  inzetten	  zodat	  jonge	  mensen	  in	  de	  gemeente	  Duiven	  blijven	  
wonen.	  Blijversleningen	  inzetten	  voor	  senioren	  die	  hun	  woning	  willen	  
aanpassen	  zodat	  ze	  er	  kunnen	  blijven	  wonen.	  

ü Onder	  de	  aandacht	  brengen	  van	  landelijke	  en	  provinciale	  leningen	  en	  
subsidies	  om	  woningen	  energie	  zuiniger	  te	  maken.	  	  

ü Een	  evenredige	  verdeling	  van	  de	  bouw	  van	  nieuwe	  woningen	  over	  de	  kernen.	  
Het	  bouwplan	  ‘onder	  de	  toren’	  en	  het	  opnieuw	  inrichten	  van	  de	  dorpskern	  in	  
Groessen	  mogelijk	  maken.	  

ü De	  Rijksweg	  Duiven	  opnieuw	  invullen	  op	  een	  manier	  die	  recht	  doet	  aan	  haar	  
cultuur	  historie	  en	  haar	  gebouwen	  Regina	  Pacis	  en	  boerderij	  Hoogveld.	  	  

ü Het	  bouwplan	  Westreenen	  in	  Loo	  voltooien.	  	  	  
ü Energiecoöperaties	  en	  het	  Loose	  initiatief	  voor	  energie	  neutraal	  Loo	  

stimuleren	  en	  hiervoor	  beschikbaar	  maken	  wat	  ontbreekt.	  Een	  
energiecoöperatie	  is	  een	  initiatief	  van	  inwoners	  die	  samen	  aan	  de	  slag	  gaan	  
om	  duurzame	  energie	  en	  energiebesparing	  voor	  iedereen	  mogelijk	  te	  maken.	  

	  
	  
	  
	  
	  



Ruimte	  voor	  initiatief	  in	  een	  schone,	  
veilige	  en	  gezonde	  omgeving	  

	  
Generaties	  lang	  beïnvloedden	  inwoners	  de	  inrichting	  van	  ons	  gebied.	  Zij	  waren	  
steeds	  bang	  voor	  de	  komst	  van	  het	  water	  uit	  de	  rivier	  en	  hadden	  elkaar	  daarom	  
nodig	  om	  veilig	  te	  leven.	  Toen	  Duiven	  een	  groeikern	  werd,	  groeide	  het	  aantal	  
inwoners	  in	  gemeente	  Duiven,	  zoals	  dat	  nog	  nooit	  eerder	  was	  voorgekomen.	  Dit	  
dwong	  inwoners	  samen	  ruimte	  te	  maken	  in	  het	  landschap	  voor	  woningen,	  
wegen	  en	  bedrijven.	  Het	  resultaat	  is	  een	  middelgrote	  gemeente	  met	  een	  niveau	  
van	  voorzieningen	  voor	  wonen,	  werken	  en	  recreëren	  om	  trots	  op	  te	  zijn.	  	  

De	  landelijke	  overheid	  bereidt	  een	  nieuwe	  ‘omgevingswet’	  voor	  die	  de	  
gemeenten	  moeten	  gaan	  uitvoeren.	  Door	  de	  jaren	  heen	  zijn	  de	  regels	  en	  
procedures	  steeds	  meer	  centraal	  komen	  te	  staan,	  terwijl	  het	  gaat	  om	  de	  
mensen	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  ruimte.	  De	  omgevingswet	  organiseert	  de	  
invloed	  van	  betrokkenen	  en	  belanghebbenden	  op	  een	  nieuwe	  manier.	  Met	  als	  
doel	  dat	  we	  weer	  trots	  kunnen	  zijn	  op	  dat	  wat	  we	  samen	  realiseren	  in	  plaats	  van	  
trots	  te	  zijn	  op	  het	  doorstaan	  van	  jarenlange	  procedures.	  
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Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  
	  
ü Bij	  de	  herinrichting	  van	  de	  Rijksweg	  tussen	  de	  supermarkt	  en	  de	  rotonde	  bij	  

Thuvine	  dachten	  inwoners	  mee	  in	  de	  plannen.	  Bij	  het	  opknappen	  van	  
bedrijventerrein	  Nieuwgraaf	  namen	  ook	  de	  betrokken	  bedrijven	  actief	  deel	  in	  
de	  ontwikkeling	  van	  het	  plan.	  	  

ü De	  jongerenraad	  Duiven	  en	  de	  Wijkraad	  Duiven-‐West	  namen	  het	  initiatief	  om	  
de	  voetbalkooi	  in	  Duiven-‐West	  te	  verplaatsen	  naar	  het	  terrein	  van	  sportpark	  
Horsterpark.	  Wij	  hielpen	  hen	  als	  zij	  dat	  nodig	  vonden	  om	  dit	  te	  realiseren.	  

ü Inwoners	  hebben	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  mogelijkheid	  om	  voorstellen	  te	  
doen	  voor	  aanpassingen	  van	  de	  bestemmingsplannen	  Welleveld	  en	  Heilweg	  
22.	  We	  pasten	  een	  aantal	  situaties	  daarop	  aan.	  	  

ü Als	  buren	  ideeën	  hebben	  om	  samen	  de	  buurt	  kleurrijker	  te	  maken,	  
bijvoorbeeld	  door	  uw	  speel-‐	  of	  groenvoorziening	  te	  onderhouden,	  kunnen	  zij	  
via	  ‘Kleur	  uw	  buurt’	  een	  bijdrage	  krijgen.	  

ü We	  nemen	  Bewonersoverleg	  A15,	  bewonersgroepen,	  wijk-‐	  en	  dorpsraden	  
van	  Duiven,	  Groessen	  en	  Loo	  mee	  in	  het	  proces	  rondom	  de	  doortrekking	  van	  
de	  A15.	  Een	  veilig	  wegennet,	  veilige	  grondwaterstanden	  en	  beperking	  van	  
geluidsoverlast	  blijven	  aandachtspunten.	  	  

	  
	  
Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  
	  
ü De	  omgevingswet	  inzetten	  om	  bestemmingsplannen	  met	  meer	  flexibiliteit	  te	  

benaderen.	  Geen	  starre	  handhaving	  van	  de	  regels,	  maar	  het	  zoeken	  naar	  
haalbare	  oplossingen	  door	  samenwerking	  tussen	  alle	  directe	  betrokkenen.	  	  

ü Voortzetten	  van	  ‘Duiven	  maakt	  het	  waar’	  door	  de	  ambtelijke	  organisatie	  
Duiven	  en	  Westervoort.	  Hierin	  faciliteren	  we	  ondernemers	  en	  zoeken	  we	  
actief	  naar	  oplossingen. 

ü Inbreng	  van	  individuele	  inwoners	  en	  kleine	  verenigingen	  zoals	  klachten,	  
suggesties	  voor	  verbeteringen	  en	  aanpassingen	  serieus	  nemen	  door	  dit	  in	  de	  
uitvoering	  mee	  te	  nemen.	  	  

ü Wat	  inwoners	  naar	  voren	  brengen	  aan	  klachten	  en	  suggesties	  voor	  
verbeteringen	  via	  brieven,	  telefoon,	  e-‐mail	  en	  sociale	  media	  elk	  jaar	  grondig	  
onderzoeken	  op	  wat	  de	  gemeente	  met	  deze	  zaken	  heeft	  gedaan.	  Suggesties	  
voor	  oplossingen	  van	  problemen	  die	  steeds	  terugkeren	  gebruiken	  wij.	  

ü Bij	  de	  inrichting	  van	  wijzigingen	  in	  verkeerssituaties	  gebruik	  maken	  van	  de	  
expertise	  van	  de	  gebruikers	  en	  direct	  betrokken	  inwoners	  en	  ondernemers.	  



Cultuur	  &	  onderwijs	  verbinden	  
inwoners	  

	  
Muziek	  maken,	  schilderen	  en	  toneel	  spelen,	  allemaal	  vormen	  van	  cultuur	  die	  
gemeen	  hebben	  dat	  mensen	  samen	  iets	  doen.	  Jezelf	  doelen	  stellen	  vergroot	  je	  
geluk	  en	  als	  je	  dit	  samen	  doet	  versterkt	  dit	  ook	  nog	  eens	  de	  relatie	  die	  je	  met	  
elkaar	  hebt.	  Namen	  als	  Onderling	  Genoegen	  en	  Eendracht	  Maakt	  Macht	  zijn	  
geen	  loze	  kreten.	  Toen	  onze	  samenleving	  in	  korte	  tijd	  veel	  nieuwe	  inwoners	  
opnam,	  pasten	  oude	  tradities	  zich	  aan	  en	  vonden	  een	  nieuwe	  plek.	  Op	  onze	  
basisscholen	  en	  regionale	  middelbare	  scholen	  leren	  onze	  kinderen	  kennis	  en	  
vaardigheden.	  Onze	  regio	  heeft	  zijn	  eigen	  geschiedenis,	  kennis	  en	  cultuur,	  die	  
we	  graag	  door	  willen	  geven	  aan	  volgende	  generaties.	  	  

Cultuur	  en	  onderwijs	  zijn	  een	  uitstekend	  middel	  om	  relaties	  tussen	  inwoners,	  
verenigingen	  en	  bedrijven	  te	  versterken	  en	  samen	  te	  werken	  aan	  een	  
samenleving	  om	  trots	  op	  te	  zijn.	  
	  
	  
Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  
	  
ü We	   hebben	   ervoor	   gezorgd	   dat	   de	   basisscholen	   in	   de	   dorpen	  Groessen	   en	  

Loo	  open	  kunnen	  blijven.	  We	  werken	  aan	  het	  behoud	  van	  een	  evenwichtige	  
spreiding	  van	  basisscholen	  in	  Duiven.	  	  

ü We	  ondersteunen	  initiatieven,	  zoals	  JoannesCult4Kids	  en	  Join	  Liemers	  
Harmonie	  Duiven	  en	  Onderling	  Genoegen	  waarin	  basisscholen	  samen	  met	  
schutterijen,	  muziek-‐,	  kunst-‐	  en	  cultuurverenigingen	  werken	  aan	  muziek-‐,	  
kunst-‐,	  en	  cultuuronderwijs.	  

ü Met	  ‘Leven	  in	  de	  Liemers’	  stimuleren	  we	  dat	  verhalen	  uit	  het	  verleden	  van	  De	  
Liemers	  worden	  verteld,	  bewaard	  en	  doorgegeven	  aan	  volgende	  generaties.	  
Ook	  maken	  we	  het	  mogelijk	  dat	  de	  streekeigen	  geschiedenis	  in	  boeken	  
zichtbaar	  worden.	  Het	  boek	  ‘Duiven,	  Groessen,	  Loo,	  uit	  de	  historie	  van	  drie	  
Liemerse	  dorpen’	  en	  een	  boek	  ter	  gelegenheid	  van	  de	  herdenking	  van	  de	  
overdracht	  Kleefse	  enclaves	  konden	  worden	  uitgegeven.	  	  

ü Via	  het	  activiteitenboekje	  Sjors	  Creatief	  brengen	  we	  verenigingen	  voor	  
muziek,	  kunst	  en	  cultuur	  onder	  de	  aandacht	  bij	  kinderen	  op	  de	  basisschool. 

ü Steeds	  meer	  ruimte	  geven	  aan	  inwoners	  die	  initiatief	  nemen	  en	  
zelfwerkzaam	  zijn.	  Steeds	  meer	  denken	  in	  ‘ja,	  mits’	  in	  plaats	  van	  ‘nee,	  
omdat’. 
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Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  
	  
ü Wij	  zetten	  ons	  in	  voor	  schoolgebouwen	  die	  voldoen	  aan	  de	  eisen	  van	  deze	  

tijd,	  waarin	  onze	  kinderen	  zo	  goed	  mogelijk	  kunnen	  leren.	  	  	  
ü Laaggeletterde	  inwoners,	  ook	  statushouders,	  verbinden	  aan	  lokale	  

organisaties	  voor	  onderwijs	  en	  cultuurverenigingen.	  Met	  als	  doel	  om	  hen	  
vaardiger	  te	  maken	  in	  de	  Nederlandse	  taal.	  	  

ü De	  geschiedenis	  van	  onze	  dorpen	  zichtbaar	  en	  beleefbaar	  maken	  in	  onze	  
omgeving.	  De	  Historische	  Kring	  Duiven,	  Groessen,	  Loo	  kan	  een	  belangrijke	  
spil	  zijn	  in	  het	  ontwikkelen	  van	  bijvoorbeeld	  een	  Canon	  van	  Gemeente	  
Duiven.	  De	  nieuwste	  beeld-‐	  en	  geluidstechnieken	  kunnen	  dit	  ondersteunen.	  

ü De	  verbinding	  versterken	  tussen	  technische	  wetenschap,	  sociale	  wetenschap,	  
het	  bedrijfsleven	  en	  het	  basis-‐	  en	  voortgezet	  onderwijs.	  Mooie	  voorbeelden	  
van	  verbindingen	  die	  we	  al	  hebben	  in	  gemeente	  Duiven	  zijn	  het	  Technasium	  
op	  het	  Candea	  College	  en	  Hope	  XXL.	  	  

ü Het	  gebruik	  van	  onze	  schoolgebouwen	  bekijken	  in	  het	  licht	  van	  ons	  
accommodatiebeleid	  en	  zo	  de	  binding	  van	  de	  scholen	  met	  buurt	  en	  wijk	  
versterken.	  

ü De	  drempel	  verlagen	  voor	  inwoners	  om	  een	  maatschappelijk	  initiatief	  of	  een	  
sociale	  onderneming	  te	  starten.	  Een	  loket	  en	  website	  voor	  initiatieven	  van	  
inwoners	  kunnen	  helpen	  bij	  het	  vinden	  van	  middelen.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Meebeslissen	  over	  gebruik	  van	  onze	  
middelen	  

	  
Alle	  inwoners	  van	  Duiven,	  Groessen	  en	  Loo	  dragen	  bij	  aan	  hun	  eigen	  
leefomgeving.	  Gewoon	  door	  er	  te	  wonen,	  werken	  en	  recreëren	  of	  door	  actief	  
deel	  te	  nemen	  aan	  activiteiten	  in	  dorp,	  wijk	  of	  buurt.	  Anderen	  praten	  en	  denken	  
mee	  in	  het	  bestuur	  van	  een	  vereniging,	  dorps-‐	  of	  wijkraad	  of	  gemeenteraad.	  
Een	  gelukkige	  samenleving	  is	  er	  een	  waarin	  inwoners	  zo	  direct	  mogelijk	  invloed	  
hebben	  op	  de	  beslissingen	  over	  hun	  omgeving.	  Ook	  inwoners	  die	  normaal	  
gesproken	  niet	  zo	  snel	  aan	  tafel	  schuiven	  om	  mee	  te	  praten	  moeten	  mee	  
kunnen	  beslissen.	  Dit	  komt	  de	  kwaliteit	  van	  de	  diensten	  en	  het	  begrip	  over	  de	  
manier	  van	  werken	  van	  de	  gemeente	  ten	  goede.	  Op	  deze	  manier	  werken	  we	  
aan	  een	  duurzaam	  trotse	  samenleving.	  	  
	  
	  
Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  
	  
ü We	  ondersteunen	  de	  dorps-‐	  en	  wijkraden	  bij	  het	  maken	  van	  hun	  dorps-‐	  en	  

wijkplannen.	  In	  een	  dorps-‐	  of	  wijkplan	  worden	  ideeën	  van	  inwoners	  verwerkt	  
in	  een	  plan	  voor	  hun	  dorp	  of	  wijk	  voor	  de	  komende	  10	  jaar.	  

ü M.H.C.	  De	  Westerduiven	  nam	  het	  initiatief	  om	  de	  behoefte	  aan	  meer	  ruimte	  
voor	  binnensporten	  in	  de	  winter	  op	  te	  lossen	  met	  een	  blaashal.	  Wij	  maakten	  
de	  aanschaf	  van	  de	  hal	  mede	  mogelijk.	  Een	  stichting,	  waarin	  verschillende	  
sportverenigingen	  vertegenwoordigd	  zijn,	  zorgt	  voor	  de	  exploitatie.	  

ü We	  organiseerden	  de	  Dialoog-‐	  en	  Doorpakweken	  Duiven.	  In	  deze	  weken	  
spraken	  inwoners	  met	  medewerkers	  van	  gemeente	  Duiven	  en	  met	  raads-‐	  en	  
collegeleden	  over	  wat	  zij	  nodig	  hadden	  om	  ideeën	  voor	  een	  mooier	  Duiven,	  
Groessen	  en	  Loo	  tot	  stand	  te	  brengen.	  De	  resultaten	  van	  deze	  gesprekken	  
waren	  het	  uitgangspunt	  voor	  het	  nieuwe	  stimuleringsbeleid.	  

ü We	  veranderden	  de	  structuur	  van	  overleg	  tussen	  raadsleden	  om	  te	  komen	  
tot	  een	  besluit.	  Dit	  biedt	  meer	  mogelijkheden	  voor	  inwoners	  om	  in	  gesprek	  
te	  gaan	  met	  raadsleden.	  

ü We	  brachten	  de	  financiële	  situatie	  van	  onze	  gemeente	  weer	  op	  orde,	  ook	  
voor	  de	  toekomst.	  	  
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Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  
	  
ü Samen	   met	   scholen	   en	   verenigingen	   een	   jeugdgemeenteraad	   met	   een	  

jeugdburgemeester	  samenstellen	  die	  de	  gemeenteraad	  adviseert	  en	  budget	  
heeft	  om	  een	  eigen	  plan	  te	  realiseren.	  

ü In	  samenwerking	  met	  inwoners	  een	  burgerbegroting	  maken.	  In	  een	  
burgerbegroting	  maken	  inwoners	  keuzes	  over	  de	  inzet	  van	  geld	  dat	  zij	  
beschikbaar	  hebben	  voor	  hun	  dorp	  of	  wijk.	  	  

ü Met	  ALLE	  politieke	  partijen	  in	  de	  gemeente	  Duiven	  een	  raadsprogramma	  
opstellen	  met	  onderwerpen	  en	  maatregelen	  waar	  we	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  
overeenstemming	  over	  hebben.	  	  

ü Een	  gemeentebrede	  visie	  ontwikkelen	  op	  de	  relatie	  gemeenteraad-‐
ambtenaren-‐inwoners	  en	  deze	  vertalen	  in	  duidelijk	  zichtbare	  resultaten.	  

ü Alle	  uitgaven	  op	  de	  gemeentebegroting	  toetsen	  aan	  de	  vraag	  of	  onze	  
inwoners	  daar	  gelukkiger	  van	  worden.	  

ü Investeren	  in	  apps	  die	  de	  inwoners	  makkelijker	  maken	  direct	  invloed	  uit	  te	  
oefenen	  op	  de	  verdeling	  van	  geld	  en	  middelen,	  bijvoorbeeld	  bij	  de	  
burgerbegroting.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Voorzieningen	  mobiel	  toegankelijk	  
	  

Onze	  gemeente	  is	  rijk	  aan	  verenigingen,	  winkels	  en	  gezondheidscentra.	  
Sommige	  inwoners	  ervaren	  een	  grote	  drempel	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  deze	  
diensten.	  Veelal	  zijn	  zij	  niet	  mobiel.	  Zij	  kunnen	  niet	  fietsen,	  hebben	  geen	  eigen,	  
auto	  of	  scootmobiel	  en	  lopen	  gaat	  moeilijk.	  Voor	  korte	  ritten	  binnen	  onze	  
gemeente	  is	  aanvullend	  openbaar	  vervoer	  vaak	  duur	  en	  lastig	  te	  organiseren.	  
Ook	  vinden	  ze	  het	  lastig	  om	  vervoer	  te	  vragen	  bij	  hun	  naasten	  en	  hulp	  te	  
accepteren.	  Als	  inwoners	  gemakkelijker	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  de	  
voorzieningen	  in	  onze	  gemeente,	  zijn	  zij	  gezonder,	  meer	  onder	  de	  mensen	  en	  
kunnen	  zij	  beter	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  onze	  samenleving.	  	  
	  
	  
Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  
	  
ü We	  zorgen	  ervoor	  dat	  Avan	  zich	  in	  de	  juiste	  richting	  ontwikkelt.	  Avan	  

vervangt	  de	  Stadsregiotaxi	  voor	  het	  aanvullend	  vervoer	  in	  de	  regio	  Arnhem-‐
Nijmegen.	  Zij	  rijden	  van	  deur	  tot	  deur,	  voor	  iedereen	  die	  om	  wat	  voor	  reden	  
dan	  ook	  niet	  van	  het	  openbaar	  vervoer	  gebruik	  kan	  of	  wil	  maken.	  In	  opdracht	  
van	  de	  provincie	  Gelderland	  is	  Avan	  openbaar	  vervoer	  op	  afroep,	  naar	  
plaatsen	  die	  geen	  eigen	  busverbinding	  (meer)	  hebben.	  

ü We	  bieden	  inwoners	  de	  mogelijkheid	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  Valys.	  Valys	  is	  
sociaal-‐recreatief	  vervoer	  buiten	  de	  regio	  voor	  reizigers	  met	  een	  beperking	  in	  
mobiliteit.	  

ü We	  ondersteunen	  de	  scootmobielpool,	  waarmee	  je	  een	  scootmobiel	  kunt	  
gebruiken	  als	  je	  die	  nodig	  hebt.	  Deze	  brengen	  we	  thuis	  en	  halen	  we	  op	  het	  
gewenste	  tijdstip	  ook	  weer	  op.	  
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Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  
	  
ü Verenigingen,	  inwoners	  en	  bedrijven	  bekend	  maken	  met	  	  de	  bestaande	  

vervoersdiensten	  en	  nieuwe	  initiatieven	  een	  kans	  geven.	  Mooie	  voorbeelden	  
zijn	  een	  elektrische	  fietstaxi,	  de	  Boodschappen	  Plus	  Bus,	  Stichting	  Eropuit,	  de	  
Horsterpark	  Express	  en	  buddyvervoer.	  	  

ü Verenigingen,	  stichtingen	  en	  inwoners	  ondersteunen	  bij	  het	  tot	  stand	  
brengen	  van	  initiatieven	  die	  meer	  en	  betere	  mogelijkheden	  bieden	  om	  naar	  
hun	  activiteiten	  te	  komen.	  

ü Samenwerking	  aanmoedigen	  tussen	  initiatieven	  van	  inwoners,	  verenigingen	  
en	  bedrijven	  die	  het	  vervoer	  van	  personen	  binnen	  de	  gemeente	  Duiven	  
verbeteren.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Zorgende	  samenleving	  en	  slimme	  
technologie	  

	  
Gebruik	  van	  slimme	  technologie	  in	  onze	  zorgende	  samenleving	  heeft	  een	  
positieve	  invloed	  op	  onze	  kwaliteit	  van	  leven.	  Ten	  eerste	  omdat	  we	  de	  regie	  
over	  ons	  eigen	  leven	  beter	  kunnen	  behouden.	  Zo	  kunnen	  we	  met	  behulp	  van	  
beeldzorg	  contact	  leggen	  met	  hulpverleners	  wanneer	  wij	  dat	  willen.	  Ten	  tweede	  
omdat	  onze	  woning	  veiliger	  wordt	  wanneer	  we	  er	  bijvoorbeeld	  valsensoren	  
aanbrengen.	  Slimme	  technologieën	  als	  zorgdossierapps	  versterken	  de	  
samenwerking	  tussen	  specialisten,	  huisartsen,	  hulpverleners,	  mantelzorgers	  en	  
cliënten.	  Dit	  draagt	  bij	  aan	  zorg	  op	  maat	  tegen	  lagere	  kosten,	  nu	  en	  in	  de	  
toekomst.	  	  
Slimme	  technologie	  moet	  de	  persoonlijke	  begeleiding	  ondersteunen,	  niet	  
vervangen.	  We	  willen	  ons	  niet	  geheel	  afhankelijk	  maken	  van	  apparatuur	  en	  
internet,	  maar	  wèl	  onze	  inwoners	  verlichten,	  zowel	  inwoners	  die	  zorg	  nodig	  
hebben	  en	  hulpverleners	  als	  mantelzorgers.	  	  
	  
	  
Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  
	  
ü We	  leveren	  de	  zorg	  die	  inwoners	  nodig	  hebben.	  
ü In	  een	  keukentafelgesprek	  komt	  een	  cliënt	  samen	  met	  een	  WWZ-‐consulent	  

tot	  ondersteuning	  op	  maat.	  Als	  inwoners	  een	  ondersteuningsvraag	  op	  
meerdere	  gebieden	  hebben,	  gaat	  dit	  in	  overleg	  met	  het	  Sociaal	  Team.	  

ü De	  WWZ-‐app	  is	  een	  website	  en	  app	  waarmee	  we	  inwoners	  eenvoudig	  en	  snel	  
informeren	  over	  ‘zo	  lang	  als	  mogelijk	  zelfstandig	  te	  wonen’.	  	  

ü Het	  project	  Vertrouwd	  Wonen	  helpt	  met	  een	  'Huistest',	  een	  team	  van	  
adviseurs	  en	  een	  financiële	  bijdrage	  voor	  bepaalde	  woningaanpassingen,	  om	  
woningen	  comfortabeler,	  beter	  toegankelijk	  en	  veiliger	  te	  maken.	  

ü Voor	  sommige	  aanpassingen	  aan	  woningen	  die	  nodig	  zijn	  om	  langer	  thuis	  te	  
kunnen	  wonen	  is	  er	  financiële	  ondersteuning.	  
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Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  
	  
ü Met	  het	  oog	  op	  toekomstige	  vergrijzing	  een	  impuls	  geven	  aan	  Vertrouwd	  

Wonen.	  In	  dit	  project	  prikkelen	  coaches	  jonge,	  actieve	  ouderen	  om	  hen	  
bewust	  te	  maken	  van	  wat	  ‘ouder	  worden’	  betekent.	  Tijdens	  bijeenkomsten,	  
huisbezoeken	  en	  een	  regionale	  beurs	  maken	  zij	  zichtbaar	  welke	  
voorbereidingen	  je	  al	  kunt	  treffen.	  Hierin	  is	  aandacht	  voor	  slimme	  
technologie	  in	  aandachtsgebieden	  als	  wonen,	  financiën,	  veiligheid,	  mobiliteit,	  
sociaal	  netwerk,	  leefstijl	  &	  voeding,	  participatie,	  verplichting	  &	  ontspanning	  
en	  uitdaging.	  

ü De	  website	  van	  Vertrouwd	  Wonen	  en	  de	  WWZ-‐App	  interactiever	  maken	  
zodat	  inwoners	  aan	  elkaar	  kunnen	  laten	  zien	  wat	  verschillende	  slimme	  
technologieën	  hen	  brengen.	  

ü De	  inzet	  van	  slimme	  technologie	  in	  de	  zorg	  van	  nu.	  Dit	  bespreekbaar	  maken	  
tijdens	  de	  keukentafelgesprekken.	  

ü Financieel	  bijdragen	  aan	  het	  gebruik	  van	  slimme	  technologie	  op	  maat.	  
ü Samen	  werken	  met	  zorgorganisaties	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  geluk	  van	  onze	  

inwoners.	  
ü Zorgcoöperaties	  in	  dorpen	  en	  wijken	  stimuleren.	  
	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Sport	  in	  beweging	  naar	  een	  
levenskrachtige	  samenleving	  

	  
Gezondheid	  zien	  we	  steeds	  minder	  als	  het	  afwezig	  zijn	  van	  ziekte.	  We	  kijken	  er	  
steeds	  meer	  naar	  als	  het	  hebben	  van	  de	  kracht	  om	  met	  de	  lichamelijke,	  
emotionele	  en	  sociale	  uitdagingen	  van	  het	  leven	  om	  te	  gaan.	  Het	  sterke	  
verband	  tussen	  gezondheid	  en	  geluk	  wordt	  door	  deze	  nieuwe	  kijk	  alleen	  maar	  
sterker.	  Sporten	  versterkt	  niet	  alleen	  je	  lichaam,	  je	  sociale	  netwerk,	  maar	  ook	  je	  
emotionele	  levenskracht.	  
	  
	  
Wat	  we	  nu	  al	  doen,	  blijven	  wij	  doen:	  

ü Samen	  met	  inwoners	  startten	  we	  het	  BOSS	  project.	  Hierin	  nemen	  inwoners	  
het	  initiatief	  om	  Bewegen,	  Ontmoeten,	  Sporten	  en	  Spelen	  vorm	  te	  geven.	  

ü Combinatiefunctionarissen	  leggen	  de	  verbinding	  tussen	  onderwijs,	  gemeente	  
en	  sport.	  Zij	  laten	  kinderen	  van	  4	  t/m	  18	  jaar	  kennismaken	  met	  het	  brede	  
sportaanbod	  in	  en	  rondom	  de	  gemeente	  Duiven.	   

ü We	  vergoeden	  zwemlessen	  voor	  kinderen	  in	  gezinnen	  die	  moeten	  leven	  van	  
een	  laag	  inkomen. 

ü Iedereen	  die	  een	  laag	  inkomen	  heeft,	  kan	  een	  GelrePas	  aanvragen.	  Hiermee	  
krijgt	  u	  korting	  op	  het	  lidmaatschap	  van	  bijna	  alle	  sportverenigingen.	  

ü Inzetten	  voor	  ruimtes	  die	  aansluiten	  bij	  de	  vraag	  van	  sporters.	  	  
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Wat	  wij	  nog	  meer	  willen	  doen:	  

ü Beschikbaar	  maken	  wat	  nodig	  is	  voor	  sportverenigingen	  en	  
bewonersinitiatieven	  om	  hun	  sportaanbod	  af	  te	  stemmen	  op	  de	  behoefte	  
van	  senioren.	  

ü Bekendheid	  geven	  aan	  de	  mogelijkheden	  binnen	  onze	  gemeente	  voor	  
bewegen	  voor	  senioren	  en	  ouderen	  door	  een	  Sjors	  Sportief	  boekje	  voor	  
senioren.	  

ü Seniorenverenigingen	  en	  zorgprofessionals	  verbinden	  aan	  sportverenigingen	  
om	  bewegen	  te	  verbreden	  tot	  een	  gezonde	  leefstijl.	  

ü De	  woningomgeving	  voor	  ouderen	  rollator-‐	  en	  bewegingsvriendelijk	  houden	  
of	  maken. 

 
 
 
 


