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Verkiezingsprogramma Lokaal Alternatief 2010-2014 
“Oog voor de menselijke maat” 

 
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 kunnen 
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 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 gróter, 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 en kan. Wij zijn en blijven voorstander van een 
zelfstandige gemeente Duiven die in 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 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. 
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Wat wil Lokaal Alternatief bereiken? 
 
1. Wij willen de leefbaarheid vergroten 
Samenleven doe je door elkaar te kennen, te ontmoeten en begroeten. 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 . Onze inwoners 
moeten daar prettig en veilig kunnen wonen. De mogelijkheid om deel te nemen 
aan culturele activiteiten vinden wij van groot belang. 
Er moet een school in de directe omgeving aanwezig zijn. Scholen vormen het 
hart van de samenleving, vooral in de kleine kernen. Het verenigingsleven 
dragen wij een warm hart toe. Voorzieningen zoals kinderopvang en op het 
terrein van de gezondheid, moeten voor onze inwoners snel bereikbaar zijn. Ook 
moeten er zorgvoorzieningen komen, zodat het voor ouderen mogelijk blijft in 
het eigen dorp te blijven wonen. We zijn om die reden fervent voorstander van 
het realiseren van een kiempunt in Groessen en Loo. 
Iedereen binnen onze gemeenschap moet de kans krijgen zich te ontplooien. 
Armoede en sociale uitsluiting moeten worden bestreden. 
 
2. Wij willen veiligheid voor onze inwoners 

• Sociale veiligheid 
Veilig wonen betekent dat je wanneer nodig een beroep kunt doen op mensen in 
je omgeving. Die moet je dan wel kennen! Geen betutteling, maar streven naar 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Samenwerking tussen gemeente, politie, verhuurders, en dorps/wijkraden is van 
het grootste 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. Dat kan door voorlichting en samenwerking aan en 
met onder andere ouders, scholen en maatschappelijke instellingen, maar ook 
door fysieke maatregelen en door afspraken met bijvoorbeeld horeca- 
exploitanten. 
Als het gaat om de aanpak van wangedrag en criminaliteit, moeten er harde 
afspraken worden gemaakt tussen 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 drugsmisbruik en -handel dienen 
onze aandacht te blijven houden om onaanvaardbare situaties te voorkomen. 
Veiligheid staat of valt met handhaving van de regels. Daarin speelt de politie en 
vrijwillige brandweer een belangrijke rol. De wijkagent moet thuis zijn in buurten 
en woonkernen en weten wat daar zo al gebeurt en leeft. De wijkagent op het 
Candea college moet gehandhaafd blijven. Het niveau van de vrijwillige 
brandweer dient minimaal op het huidige niveau te blijven. 
 

• Verkeersveiligheid 
Voldoende aandacht voor veiligheid op de weg bevordert het algemene gevoel 
van veiligheid bij groot en klein, oud en jong. Verkeersveiligheid is een belangrijk 
thema voor elke leeftijdsgroep. Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen 
opgroeien, thuis, op school en op straat, om te voorkomen dat ze belemmerd 
raken in hun ontwikkeling. 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. 
Het verbeteren van de veiligheid in het verkeer moet dus voortdurende aandacht 
hebben. De auto is en blijft een belangrijk vervoermiddel en daarmee moet 
rekening worden gehouden. Voor de groepen zoals schoolgaande jeugd, ouderen 
en mindervaliden moeten, voor zover zij de auto niet kunnen gebruiken, veilige 
fiets- en wandelroutes en goede oversteekplaatsen zijn. De gemeente dient te 
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zorgen voor voldoende parkeergelegenheid bij openbare gebouwen in de buurt 
van winkels, horecabedrijven. Dit moet expliciet in de ruimtelijke plannen worden 
opgenomen. 
 
3. Wij willen dat de gemeentelijke dienstverlening aan onze inwoners 
centraal staat 
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 aanbodgestuurde 
naar een vraaggestuurde 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. 
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 en zijn of haar mening te geven over het gemeentelijk 
beleid. Er moet wel rekening worden gehouden met inwoners die de digitale 
snelweg nog niet gebruiken. Daarom zal de gemeentelijke informatievoorziening 
via krant, brochure etc. gehandhaafd moeten blijven. 
 
4. Wij willen de inwoners betrekken bij het bestuur in onze gemeente 
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 
en ook kan. 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. 
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. 
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. 
 
5. Wij willen de sociale verbondenheid bevorderen en stimuleren dat 
iedereen meedoet! 
Lokaal Alternatief vindt dat ongeacht 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 zonodig 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 
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niet alleen inkomen, het geeft ook zelfvertrouwen, het 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. 
Wij willen inwoners die (nog) niet kunnen werken en om die reden een uitkering 
ontvangen, stimuleren hiervoor een maatschappelijke tegenprestatie te leveren, 
bijvoorbeeld in de zorg of in het vrijwilligerswerk. Dit heeft geen vrijblijvend 
karakter. 
Veel inwoners met een laag inkomen weten niet dat zij recht hebben op bepaalde 
tegemoetkomingen. We denken dan bijvoorbeeld aan vergoedingen van 
duurzame gebruiksgoederen (wasmachine, televisie, computer, etc.), 
vergoedingen voor sport en culturele activiteiten en een tegemoetkoming voor 
chronische zieken en gehandicapten voor de extra kosten in verband met ziekte 
en handicap. Soms is schaamte, maar vaker onwetendheid over de te 
ingewikkelde regels de reden van deze ‘onderbenutting’. Lokaal Alternatief wil 
dat de gemeente deze regelingen actief in brede kring bekend maakt. 
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, aan speeltuintjes of verlichting? Of 
wordt het geld besteed aan wijkactiviteiten? Buurtinwoners kunnen zelf 
meepraten over de besteding van het geld. Dat zorgt voor een grotere 
betrokkenheid van inwoners met hun wijk en een prettige leefomgeving. 
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 dit beleid aan de actualiteit waarbij de 
kwaliteit en omvang van het huidige gehandicaptenbeleid het uitgangspunt moet 
blijven. 
Lokaal Alternatief vindt het belangrijk dat bestaande aantrekkelijke 
ouderenvoorzieningen worden gehandhaafd. Wij willen dat het WMO Platform 
wordt betrokken bij het opstellen van nieuw beleid dat ouderen raakt, zoals de 
uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Goed onderwijs is belangrijk. De basisscholen in de kleine kernen Loo en 
Groessen moeten gehandhaafd blijven. Wij zetten in op de brede 
schoolontwikkeling. Partijen zoals wijkraden, sportverenigingen en dergelijke 
moeten binnen dit concept met elkaar gaan samenwerken. We moeten er naar 
streven dat ieder jongere het voorgezet onderwijs verlaat met een 
startkwalificatie, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt sterker worden. Het 
onderwijsveld speelt een leidende rol op het gebied van preventie, signalering, 
educatie en voorlichting. Signalen vanuit het onderwijs moeten goed worden 
opgevangen en afgehandeld. Tegen schoolverzuim moet worden opgetreden. 
Jongeren moeten actief, bijvoorbeeld via een jongerenraad, betrokken worden bij 
de ontwikkelingen in onze gemeente. De gemeente moet zorgdragen voor een 
goed en algemeen jeugdbeleid. Goede basisvoorzieningen zijn cruciaal bij het 
voorkomen van achterstanden en problemen bij de jeugd. Het uitvoeren van dit 
beleid ligt op lokaal niveau. Lokaal Alternatief staat er dan ook voor om hierin te 
investeren. Immers, wie in de jeugd investeert, investeert in de toekomst. 
 
6. Wij willen een actief sport- en cultuurbeleid 
Voldoende beweging en gezond leven zijn belangrijk voor een goede gezondheid. 
Voldoende sport, speel en bewegingsmogelijkheden binnen onze gemeente 
vinden wij voor alle leeftijden erg belangrijk. Lokaal Alternatief benadrukt de 
maatschappelijke betekenis van sport en sportbeleid. 
Sport bevordert de volksgezondheid en sociale integratie, draagt bij aan 
individuele ontplooiing en is een maatschappelijk bindmiddel (ook tussen 
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allochtonen en autochtonen). Het sportbeleid moet voor iedereen voorwaarden 
scheppen voor een gevarieerd en samenhangend aanbod van lokale, kwalitatief 
goede en goed gespreide en bereikbare binnen– en buitensportaccommodaties, 
sportvoorzieningen en sportactiviteiten. 
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 alle 
ontwikkelingen dient hiermee rekening te worden gehouden. 
Wat als monument wordt bestempeld, dient niet vanuit de gemeente maar 
vanuit de gemeenschap naar voren te worden gebracht. Criterium hierbij moet 
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. 
 
7. Wij willen woningbouw afgestemd op de lokale behoefte 
Er moeten voldoende en betaalbare woningen beschikbaar komen voor de 
ontwikkeling van de lokale bevolking plus beperkte instroom van elders. Dit 
betekent dat de hoeveelheid gelijk is aan de lokale behoefte, waarbij inwoners 
van buiten Duiven ook welkom zijn om hier te kopen of huren. 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. Op lange 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). Wij stimuleren eigen initiatief van starters en 
optimaliseren bestaande mogelijkheden van subsidieregelingen. 
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. 
 
8. Wij willen behoud van recreatie- en natuurgebieden 
Op het gebied van onder meer landschapsbeheer en –onderhoud en het creëren 
en verbeteren van wandel- en fietsroutes kan de agrarische sector worden 
gestimuleerd om de bakens te verzetten in de richting van recreatie en 
natuurontwikkeling. Het aanwezige groen moet versterkt worden. 
 
9. Wij komen op voor een goede kwaliteit van onze 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. 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 van agrariërs hiervoor 
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 voor 
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. Mocht dit nu toch op problemen stuiten, dan zou bij de actualisatie 
Bestemmingplan Buitengebied een versoepeling mogelijk moeten zijn. 
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10. Wij willen een bijdrage leveren aan een beter milieu 
Een goed milieu is van belang voor de gezondheid en het welzijn van mens en 
dier, voor ons en ons nageslacht. In een goed milieu is het ook plezieriger leven. 
Daarom vinden wij dat gewerkt moet worden aan een beter milieu. 
We willen graag een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2 uitstoot. 
Belangrijke ingrediënten daarvoor zijn energiebesparing in de woningen, 
kantoorgebouwen en ander soorten gebouwen. Straatverlichting kan 
energiezuiniger. Hiervoor hoeft niet extra geïnvesteerd te worden, dit kan door 
straatverlichting die aan vervanging toe is te vervangen door energiezuinige en 
milieuvriendelijke straatverlichting, LED verlichting. 
‘Kopenhagen’ heeft ons eind vorig jaar met de neus op de feiten gedrukt. Goede 
voorlichting over energiebesparing aan de mensen is een noodzaak. Dit kan ook 
door andere organisaties gedaan dan alleen de gemeente. Bij nieuwbouw- 
projecten zal stadsverwarming verplicht worden gesteld, geen keuze tussen gas 
of stadsverwarming. 
Stimulering van duurzaam opgewekte energie is voor Lokaal Alternatief een 
belangrijk punt, ook het plaatsen van windmolens blijft bespreekbaar. De 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, is een punt waar we ons 
sterk voor willen maken in de gemeente. 
Milieu vraagt om een andere houding van alle inwoners. Onze gemeente moet 
daarom bij alle ontwikkelingen op milieugebied nagaan of en voor wie 
voorlichting en educatie nodig zijn en die trajecten in haar beleid meenemen, om 
te bewerkstelligen dat iedereen een bijdrage levert aan het verbeteren van het 
milieu. 
 
11. Wij willen een financieel gezonde gemeente 
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 of te snoeien in het 
sociaal beleid of in de dienstverlening. Wij vinden dat heel kritisch gekeken 
moeten 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 de 
nieuwe werkelijkheid bezien worden. De gemeente moet geen taken uitvoeren, 
die evengoed c.q. beter door derden uitgevoerd kunnen worden. Er moet 
gestreefd worden naar het beperken van het inhuren van externe krachten en er 
zal nog meer naar samenwerking moeten worden gezocht. 
Dit moet uiteindelijk leiden tot besparingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering. 
Ook vinden wij drie wethouders voldoende. Lokaal Alternatief vindt ruimte voor 
eigen initiatief belangrijk en wil dus alleen regels daar waar dat nodig is. Minder 
regels kunnen tot minder gemeentelijke lasten leiden. 
De meeste inwoners zijn best bereid belasting te betalen als ze weten dat het 
geld gebruikt worden 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. 
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12. Ondersteuning voor lokale ondernemers 
Een lokale sterke economie geeft inwoners met een baan het vertrouwen aan het 
werk te kunnen blijven. Dat geeft een veilig gevoel. Je baan niet verliezen en 
financieel onafhankelijk blijven, is dus belangrijk. Lokale ondernemers moeten 
waar mogelijk worden ondersteund. De gemeente moet bij het geven van 
opdrachten met nadruk ook oog hebben voor de belangen van onze lokale 
ondernemers. Inwoners die het ondernemerschap ambiëren, moeten we hierbij 
helpen. 
Het gemeentebestuur moet in overleg blijven met ondernemers. Onnodige 
belastingen moeten daar waar mogelijk worden voorkomen. 
 
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, landschap en milieu duurzaam worden beheerd. 

• Legt zich hoge ethische normen (integer en verantwoord) op bij de 
            uitoefening van haar volksvertegenwoordigende 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! 
 
U weet waar wij voor staan en wat wij voor u de komende jaren willen bereiken. 
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LOKAAL ALTERNATIEF rekent op uw steun! 
Wat willen we in 2014 hebben gerealiseerd? Ons toekomstplaatje ziet er 
als volgt uit: 
 
1. 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. 

• We willen Huize Welleveld met omliggend tuin als uniek stukje Duiven met 
            een hoge cultuurhistorische waarde in stand houden. Daarom gaan we 
            kritisch kijken naar de invulling van de voorgestelde bebouwing. 
 
2. 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 wijkagent op het Candea College vervult nog steeds een prima rol. 

• Op alle werkdagen is in Duiven een loket van het politiebureau geopend, 
            bijvoorbeeld in wijkcentra. 
Verkeersveiligheid 

• De rondweg rond de kern Duiven is afgerond. We hebben hiermee veilige 
            woonwijken, een schonere woonomgeving en goede aanrijroutes voor het 
            vrachtverkeer gecreëerd. Concreet betekent dit dat we vanaf viaduct 
            Westsingel de weg hebben doorgetrokken richting de Heilweg en vanaf de 
            Heiliglandsestraat een rechtstreekse verbinding hebben gemaakt op 
            de Oostsingel. 
 
3. Gemeentelijke dienstverlening 

• De openingstijden van het gemeentehuis sluiten goed aan op de 
            werktijden van onze inwoners. 

• De mogelijkheden om via internet gemeentelijke producten af te nemen 
            (indienen van aanvragen, opvragen van formulieren) worden optimaal 
            benut. 
 
4. Inwoners meer betrekken bij het bestuur 

• Onze inwoners worden vroegtijdig betrokken bij plannen door begin- en 
            inspraak en de communicatie is verbeterd. 

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

• Jongeren worden actief, bijvoorbeeld via een jongerenraad, betrokken bij 
            de ontwikkelingen in onze gemeente. 
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5. 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 meepraten over de 
            besteding van het geld. 
 
6. Sport- en cultuurbeleid 

• Er zijn meer subsidiegelden beschikbaar voor monumenten. 

• De gemeente organiseert een jaarlijkse sportdag als alternatief voor de 
            breedtesport. 
 
7. Woningbouw 

• Er worden voldoende woningen gebouwd, vooral voor jongeren 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. 
 
8. Recreatie- en natuurgebieden 

• De wandel- en fietsroutes zijn in stand gehouden en verder uitgebreid. 
 
9. 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 nieuwe mogelijkheden voor 
            kleinschalige landbouw, maar ook mogelijkheden ten behoeve van 
            herinrichting van gestopte bedrijven. 

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

• Er heeft geen uitbreiding plaatsgevonden van bedrijventerreinen, ook niet 
            rond een eventuele doorgetrokken A15. Er is hoogstens een lokaal 
            bedrijventerrein bijgekomen voor bedrijven die uit de kommen moeten 
            verdwijnen. 
 
10. 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 afvalaanbiedstation is nog steeds gratis. 
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11. 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, tenzij er een 
            goede parkeeroplossing gerealiseerd wordt in het centrum 


