Verkiezingsprogramma
Lokaal Belang Gemeente Brummen
2018 – 2022
Goed.. beter.. LOKAAL: BELANG voor ons allemaal!
Voorwoord
In maart 2018 doet Lokaal Belang opnieuw mee aan de verkiezingen voor de
gemeenteraad in de gemeente Brummen. In 2014 deed onze nieuwe partij voor het
eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen om duidelijk te maken dat het daarbij
vooral gaat om zaken die er lokaal toe doen.
Zoals de zorg om Eerbeek blijvend op de kaart te zetten als het papierdorp in
Nederland, een grotere aandacht voor recreatie en toerisme in onze gemeente
tussen Veluwe en IJssel, de vervanging van de bruggen over het Apeldoorns kanaal,
de privatisering van de Eerbeekse weekmarkt en de verplaatsing van de Brummense
weekmarkt naar het Marktplein.
Ook voor de komende periode 2018-2022 blijft Lokaal Belang zich weer inzetten voor
met name lokale belangen.

Uitgangspunten Lokaal Belang
Lokaal Belang is een vereniging die uitgaat van puur lokale politiek, waarbij de
aandacht is gericht op het behartigen van het algemene belang van Eerbeek,
Brummen en de overige kernen en hun inwoners.
Lokaal Belang is een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale
gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes:
Lokale problemen lokaal oplossen door mensen die lokaal bekend zijn.

Belangrijkste punten
Hieronder de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma voor de komende
vier jaar:
1. De gemeente Brummen moet zelfstandig blijven.
2. Aandacht voor ontwikkeling centrum Brummen en herinrichting
Marktplein en omgeving.
3. Verder blijven werken aan de ontwikkeling van Eerbeek (o.a. centrum,
stationsomgeving, Eerbeekse beek).
4. Meer aandacht voor onderhoud openbare ruimte.
Het onderhoud moet blijvend naar een hoger niveau. Centra en
toegangswegen moeten er aantrekkelijk uitzien.
5. Oplossing parkeerproblematiek en actualisering gemeentelijk
parkeerbeleidsplan.
6. Inwoners betrekken bij ontwikkeling en uitvoering van plannen; en
stimuleren om met initiatieven te komen.
7. Meer aandacht voor recreatie en toerisme en meer investeren in
toeristische voorzieningen.
8. Een directe en veilige fietsroute tussen Eerbeek en Zutphen.
9. Méér geld voor handhaving.
10. Samen met de lokale Culturele Stichting en andere betrokkenen werken
aan een beleidsvisie over kunst en cultuur.
11. Multifunctionele centra in Brummen en Eerbeek.

Inwoners betrekken
•

•

•

•

•
•

•

Inwoners moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij de vorming en
uitvoering van gemeentelijk beleid.
Contacten met inwoners, belangenorganisaties, dorps- en wijkraden,
verenigingen en ondernemers zijn voor Lokaal Belang essentieel.
Invoering omgevingswet: Lokaal Belang vindt dat de gemeente zich zo goed
mogelijk moet voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Op
onderdelen moet de gemeente hierop alvast voorsorteren.
De gemeente moet burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Als
burgerinitiatieven kunnen leiden tot kostenbesparing, moeten die worden
beloond.
Het is belangrijk dat de digitale dienstverlening ook in onze gemeente wordt
doorontwikkeld, zodat de gemeente 24 uur per dag bereikbaar is. Daarnaast
blijft persoonlijke dienstverlening vanuit het gemeentehuis in Brummen en de
gemeentewinkel in Eerbeek belangrijk.
Goede communicatie met inwoners is erg belangrijk. Daarbij hoort tijdige
beantwoording van brieven, e-mails en mondeling gestelde vragen.
In de huidige tijd van digitalisering en social-media blijft goede schriftelijke
communicatie via kranten belangrijk. GemeenteThuis moet in de huidige vorm
blijven bestaan. Denk aan laaggeletterdheid!
Elke inwoner telt mee. Die het niet alleen redt, krijgt een steuntje in de rug
vanuit de omgeving. De gemeente moet voor een goed vangnet zorgen.

Kernen
•

•

•

•

Er moet een fasering komen voor de realisatie van de diverse deelopgaven
van Ruimte voor Eerbeek. Vanwege de kosten kan niet alles in een korte
periode.
De hoogste prioriteit geldt verfraaiing van de stationsomgeving en de aanleg
van een vrijliggend fietspad van het vakantiepark Landal Coldenhove naar het
centrum van Eerbeek, in combinatie met het opknappen van de Eerbeekse
beek.
Het centrum van Brummen moet in lijn met de eerder vastgestelde
centrumvisie in de komende periode volop aandacht krijgen.
Lokaal Belang vindt dat de gemeente daarbij een meer actieve rol moet
vervullen en (mede) zorgen voor plannen voor de lege plekken in het centrum.
Samen met inwoners moet de gemeente plannen uitwerken voor herinrichting
van het centrum van Brummen (Marktplein e.o.).
Daarbij moet ook de aanleg van een verbinding over de N348 (fiets-,
voetgangersbrug) worden betrokken.
De leefbaarheid in de kleinere kernen Empe, Hall, Oeken en Leuvenheim is
essentieel. De gemeente moet er alles een doen wat binnen haar
mogelijkheden ligt om daaraan een bijdrage te leveren.

•

Lokaal Belang wil instandhouding van scholen in de kleine kernen (Empe, Hall
en Leuvenheim) steunen.

Wonen en werken in het Buitengebied
•

•
•

•

Het buitengebied van onze gemeente is karakteristiek, met als belangrijkste
kenmerken het uiterwaardengebied en de landgoederenzone in het
overgangsgebied tussen Veluwe en IJssel. In het uitgestrekte buitengebied is
enerzijds agrarische activiteit en daarnaast ruimte voor natuur, landschap en
toerisme.
Lokaal Belang ziet het fraaie buitengebied als een van de visitekaartjes van de
gemeente en hecht belang aan het aantrekkelijk houden daarvan.
Initiatieven en investeringen ter verbetering van de economie in het
buitengebied moeten mogelijk zijn, mits ze passen bij het karakter van dat
gebied. Dit kunnen ook kleinschalige toeristische activiteiten zijn.
Lokaal Belang hecht veel waarde aan de agrariërs binnen onze gemeente.
We moeten daarom blijven streven naar een goede balans tussen wonen,
werken (agrariërs) en recreatie.

Bestuur, dienstverlening en financiën
▪

▪

▪
▪
▪

Lokaal Belang streeft ernaar dat de gemeente Brummen zelfstandig blijft.
Herindeling of samenvoeging met een andere gemeente is niet aan de orde.
Juist door de huidige omvang van de gemeente is een directe betrokkenheid
van en met de lokale samenleving.
Samenwerking op diverse terreinen met andere gemeenten is
onontkoombaar. Die samenwerking hoeft niet te worden beperkt tot
gemeenten in de Regio Stedendriehoek. Lokaal Belang vindt samenwerking
binnen de zuidoostelijke Veluwe (met name gemeente Rheden) ook erg
belangrijk.
Maar… wat lokaal kán, moet lokaal!
De gemeente moet streven naar een blijvend sluitende meerjarenbegroting.
De gemeentelijke financiën moeten op orde zijn en blijven.
Verzwaring van de gemeentelijke lasten voor de inwoners moet worden
voorkomen.
Regelmatige toetsing van gemeentelijke regelgeving is noodzakelijk, zodat
overbodige regels kunnen worden afgeschaft of vereenvoudigd. Overbodige
regels moeten zoveel mogelijk worden afgeschaft.
Maar regels die wel nodig zijn, moeten worden gehandhaafd.

Ruimtelijke ontwikkeling; beheer openbare ruimte
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

Na de vaststelling van het bestemmingsplan voor Eerbeek kan de komende
jaren verder worden gewerkt aan de ontwikkeling van Eerbeek.
Er moeten meer woningen komen voor jongeren en voor senioren, ook in de
vrije sector. Daaraan is een stijgende behoefte.
Vooral in de kern Brummen moeten huurwoningen (appartementen en
grondgebonden woningen) voor het midden-segment.
De gemeente moet zich zo snel mogelijk voorbereiden op de invoering van de
omgevingswet en hierop waar mogelijk al anticiperen.
Lokaal Belang is voorstander van verdere afschaffing van welstandstoezicht.
Het bestaande karakter en de waarde van de natuur en het landschap
moeten zoveel mogelijk behouden en versterkt worden. Die waarde is ook
belangrijk in het kader van recreatie en toerisme in onze gemeente. Daarom
moet het landschapscontract worden voortgezet om particuliere initiatieven te
kunnen blijven faciliteren.
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte (wegen, trottoirs, pleinen,
plantsoenen) moet blijvend naar een hoger niveau. Dit is belangrijk voor de
eigen inwoners, maar ook voor de uitstraling naar bezoekers (toerisme!).
Vooral de centra van de diverse kernen en de toegangswegen moeten een
visitekaartje zijn.
Inwoners moeten zelf ook een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke
woonomgeving door te zorgen voor mooie en goed onderhouden tuinen.
Gemeente en woningverhuurders kunnen dit stimuleren door de mooiste
tuinen en mooiste straten te belonen. Bijvoorbeeld in de vorm van
wedstrijden ‘wie heeft de mooiste tuin?’ en ‘wat is de mooiste straat?’
Samen met inwoners en ondernemers moet de gemeente een plan uitwerken
om op diverse plekken in de gemeente weer prullenbakken te plaatsen.
Vooral langs uitlaatroutes voor honden.

Verkeer en vervoer
▪

▪

▪

▪

De aanleg van een veilige fietsroute tussen Eerbeek en Zutphen, onder meer
voor middelbare scholieren, is erg belangrijk. Er moet een onderzoek komen
naar de mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad via Voorstonden (ook
goed voor recreatie en toerisme!). .
Lokaal Belang blijft streven naar een rand- of rondweg langs de westkant van
de kern Brummen om De Pothof in de toekomst te kunnen ontlasten van
doorgaand verkeer..
Blijvende inzet voor een goede integrale oplossing voor de provinciale
wegverbinding N786 die vooral van belang is voor het transport van en naar
de papierindustrie.
Parkeerproblematiek in de kernen moet worden opgelost.

▪
▪

Er moet een nieuw parkeerbeleidsplan komen. Parkeren in de centra van
Brummen en Eerbeek moet gratis blijven.
De regionale basismobiliteit moet in de toekomst worden aangestuurd door
een private regiecentrale.

Economie, recreatie en toerisme
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

De gemeente moet het centrummanagement voor Brummen en Eerbeek
versterken, dit in samenwerking met de beide ondernemersverenigingen.
De gemeente Brummen staat in de Top 5 van Veluwse gemeenten met de
meeste overnachtingen. Mede daarom moeten we nog meer werk maken van
recreatie en toerisme als belangrijke pijler voor onze lokale economie.
Er moet meer geld dan tot dusver worden besteed voor recreatie en toerisme.
Jaarlijks moet tenminste de helft van de opbrengst van de toeristenbelasting
voor dit doel worden benut om ‘toeristische investeringen’ te kunnen doen.
Toeristische fiets- en wandelroutes moeten verder worden verbeterd en
geoptimaliseerd. Prioriteit heeft onder meer verbetering van het fietspad langs
de Imboschweg.
Toeristische evenementen in onze gemeente zijn belangrijk om ook andere en
jongere doelgroepen naar de Veluwe en specifiek onze gemeente te trekken.
Een directe verbinding over de provinciale weg N348 van kan samen met
speciale fiets- en wandelroutes zorgen voor extra levendigheid in het centrum
van Brummen en aan de veerstoep.
De verfraaiing van de stationsomgeving in Eerbeek moet kansen bieden voor
recreatie en toerisme: ontwikkeling van een papiercentrum, verlevendiging van
het VSM-station.
De gemeente moet in de komende bestuursperiode de aanleg van TOP’s
(Toeristische Opstap Punten) op een aantal markante plekken bij fiets- en
wandelroutes stimuleren en zo nodig faciliteren.

Sport, cultuur en cultureel erfgoed
▪

▪
▪

Het belang van stimulering van sportieve recreatie wordt breed
onderschreven. Het is van groot belang voor welzijn en volksgezondheid en
bevordert bovendien de maatschappelijke samenhang en sociale contacten.
De aanwezigheid van kwalitatief goede sportvoorzieningen is daarom van
groot belang.
Lokaal Belang vindt dat uitingen van kunst en cultuur een belangrijk onderdeel
zijn van de leefbaarheid in onze gemeente. In samenwerking met de lokale
Culturele Stichting en andere betrokkenen willen we werken aan een
beleidsvisie over kunst en cultuur.

▪
▪

▪

Bij de subsidiëring van bibliotheek en culturele organisaties neemt Lokaal
Belang een positief kritische opstelling in.
In de centra van Brummen en Eerbeek moet worden voorzien in de behoefte
aan ruimte voor culturele activiteiten. De huidige accommodaties van de
Stichting Welzijn Brummen voorzien daarin onvoldoende, terwijl in Eerbeek
café Spoorzicht met z’n zaalruimte is verdwenen.
De gemeente moet zorg hebben en houden voor het vele cultureel erfgoed in
onze gemeente. Met name de landgoederen, landhuizen en monumentale
panden die zo karakteristiek zijn voor de gemeente Brummen.

Zorg
▪
▪

▪

▪

Zorg is in principe een taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en
elkaar helpen als dat nodig is.
Iedereen die niet volledig zelfstandig kan functioneren, wordt ondersteund. De
gemeente regisseert de toegang tot zorg (o.a. WMO) zo praktisch en effectief
mogelijk.
Schuldhulpverlening blijft belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen niet
verder in schulden komen en is daarmee een goed middel in het kader van
armoedebestrijding.
We streven ernaar om de regionale basismobiliteit (bundeling van o.a.
leerlingenvervoer, vervoer jeugdzorg, wmo-vervoer, regiotaxi en mogelijk
ander aanvullend openbaar vervoer) in de toekomst te laten aansturen door
een private regiecentrale.

Duurzaam
•

•

•
•
•

Tuinen moeten weer tuinen worden. De gemeente moet stimuleren dat
betegeling en verstening van tuinen wordt beperkt en beplanting wordt
gestimuleerd. Dit is goed om bij grote regenval wateroverlast zoveel mogelijk
te voorkomen (en grondwater op peil te houden).
We moeten streven naar een energiezuinige en duurzame gemeente.
Energieneutraal bouwen en wonen moet de gemeente zoveel mogelijk
aanmoedigen.
De gemeente stelt een routekaart op met jaarlijks te behalen doelen in het
kader van de energietransitie.
Vernieuwend en duurzaam ondernemerschap moet worden gestimuleerd.
De gemeente moet actief meedoen aan het energietransitie-beleid met een
loketfunctie als wegwijzer voor inwoners en bedrijven.

Openbare orde en veiligheid
•

•
•

De gemeente moet meer investeren in handhaving.
De regels die er zijn, moeten door iedereen worden nageleefd. Bijvoorbeeld bij
parkeerovertredingen en het niet tijdig snoeien van overhangend groen dat tot
onoverzichtelijke situaties leidt.
Deelname aan zogeheten buurt-app’s stimuleren om de veiligheid in de eigen
buurt in de gaten te houden.
Inwoners moeten worden gestimuleerd om actief mee te doen aan de
plaatselijke AED-projecten. Elke seconde telt immers.

