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COLUMN
Op de winkel passen of besturen, 
de PvdA kiest voor dat laatste.

De afgelopen vier jaar hebben we te 
maken gehad met drie coalities, de eer-
ste werd gevormd door Lokaal Belang, 
CDA en SP. Die coalitie hield slechts 
enkele dagen stand. De SP stapte er snel 
uit. Lokaal Belang en CDA gingen samen 
verder. Dat kostte uiteindelijk de kop 
van de burgemeester, een wethouder, 
de gemeentesecretaris en de griffier 
van de gemeenteraad. In de derde 
coalitie kwam de VVD er bij en kwam 
er enige stabiliteit. Al met al kwamen 
deze coalities niet aan echt regeren toe, 
er is netjes op de winkel gepast maar 
meer ook niet. Dat kan en mag niet 
zo blijven. Er zal beter samengewerkt 
moeten worden, oppositie en coalitie 
vertegenwoordigen samen alle inwo-
ners en dragen dus ook samen verant-
woordelijkheid. Regeren is vooruit zien 
en verbinden. Dat kan niet met ach-
terkamertjespolitiek en uitsluiting van 
delen van de bevolking. Samen bouwen 
aan een nog mooiere gemeente geeft 
de beste garanties op succes. De PvdA 
is daar klaar voor. We hebben in ons 
verkiezingsprogramma onze wensen 
en ideeën vastgelegd. We beseffen ons 
goed dat we dat samen met anderen 
moeten uitwerken in concrete plannen 
en beleid. De wereld draait door en de 
gemeente Oude IJsselstreek moet mee, 
in het belang van alle inwoners. De 
PvdA vraagt uw stem op 21 maart om 
daarmee aan de slag te kunnen gaan.

Theo van Amersfoort, voorzitter.

W

INTERVIEW

Ton Menke is raadslid en sinds de herindeling van 2005 
fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeente 
Oude IJsselstreek. Sinds 1998 is hij gekozen in de gemeenteraad. 
Daarvoor was hij tien jaar voorzitter van de PvdA-afdeling 
Gendringen. Menke over zijn fractievoorzitterschap: “We 
kunnen dromen waarmaken en een sociaal beleid combineren 
met een krachtige economie”.

“Heb de moed, het lef 
en de durf om dingen 
aan te pakken”. 

WAT MOET ER DAN GEBEUREN?
We leven in een dynamische tijd. 
Optimisme en zorgen gaan hand in hand. 
De mensen hebben behoefte aan houvast 
en geborgenheid. De tijd is rijp voor 
een hernieuwde visie en ambitie. Tijd 
voor een politiek die inspireert en stevig 
handelt. Het gaat om een nieuwe balans 
tussen dynamiek en zekerheid.

WAT BEDOEL JE MET EEN NIEU-
WE BALANS?
In de leefbaarheid bijvoorbeeld, 
de sociale cohesie en toenemende 
ongelijkheid. We krijgen die signalen 
uit ons eigen Ombudsteam. Mensen 
en ondernemers worden vermalen 
tussen regels en instanties. Ook worden 
steeds meer verantwoordelijkheden 
bij goedwillende individuele burgers 
neergelegd. Het wordt steeds harder. De 
balans is zoek.

HOE ZIET DAT ER CONCREET UIT?
We willen met andere politieke partijen 
aan die balans werken. Met concrete 
resultaten.

WAAROM ZIT JE NOG STEEDS IN 
DE POLITIEK?
“Ooit stapte ik in de politiek omdat 
ik met mijn idealen de wereld wilde 
verbeteren. Ik heb met mijn idealen vaak 
het verschil kunnen maken. Als ik door 
de gemeente fiets dan zie ik in wat voor 
een mooie gemeente we wonen. Dat 
is niet mijn verdienste, ik geloof in de 
kracht van mensen en in de kracht van 
ideeën. Samen de gemeente sterker en 
socialer maken. En dat is nu meer dan 
ooit nodig.”

HOE BEDOEL JE DAT?
De afgelopen jaren hebben we te veel 
stil gestaan, vind ik. Deze raadsperiode 
is chaotisch verlopen. De ruzies tussen 
coalitiepartijen heeft een flinke wissel 
getrokken op de relatie tussen burger en 
de overheid.
Deze bestuurscrisis heeft de gemeente 
ook miljoenen euro’s gekost. Daarvan 
had je gemakkelijk een school in 
Gendringen kunnen betalen. Nu zijn 
vier lange jaren verspeeld. en er zijn 
nauwelijks eigen plannen verwezenlijkt.

De PvdA wil dat de gemeente zich 
meer richt op een samenleving die 
voor iedereen is en voor iedereen blijft. 
Het is een misverstand is dat mensen 
voldoende hebben aan zichzelf. 
We willen dat mensen zich geen 
zorgen maken om basisbehoeften: een 
betaalbare woning, goede zorg en een 
eerlijke baan.
Toch zien we steeds meer kinderen 
in kwetsbare wijken die opgroeien in 
armoede. De PvdA wil stille armoede 
opsporen. Niet alleen bij mensen met 
lage inkomens, maar ook die met een 
middeninkomen. We willen inwoners 
actief helpen voordat zij in problemen 
komen.

EN HOE ZIET HET GROENE GE-
ZICHT VAN DE PVDA ERUIT?
Als gemeente moeten we zelf durven 
te investeren in het verduurzamen 
van (huur)woningen. En we moeten 

mensen helpen als ze een investering in 
bijvoorbeeld zonnepanelen niet kunnen 
doen. 

Er gebeuren mooie, duurzame dingen in 
de Oude IJsselstreek. Maar wie stipjes 
op de kaart van de Oude IJsselstreek 
zet bij alle duurzame initiatieven, zal 
zien dat het zich concentreert in de 
betere wijken. Dát is de valkuil: een 
energietransitie waarbij de zwakste 
schouders de zwaarste lasten dragen.
Het kabinet geeft geen thuis. Voor een 
eerlijke verduurzaming moeten we 
daarom als gemeente investeren in 
buurten waar het verduurzamen niet 
vanzelf gaat.

WAT VOOR RAADSLID ZUL JIJ 
ZIJN?
Ik vind respect belangrijk, we moeten 
rekening houden met elkaar. Elkaar 
versterken en vertrouwen. Een helpende 

hand toesteken als dat nodig is. Het 
werkt! 

Het vertrouwen in de publieke zaak moet 
hersteld. En voor ons als partij betekent 
het dat we de partij van de wijken moeten 
blijven en minder de partij van het 
gemeentehuis. Daarom ben ik kandidaat 
voor de gemeenteraad.

WAAROM MOETEN WE PVDA 
STEMMEN?
Ik ben trots op onze kandidatenlijst. 
Die lijst bestaat uit kandidaten die 
weten wat er leeft in onze gemeente. 
Mensen die gaan voor een gemeente 
waarin iedereen de kans krijgt om mee 
te doen. Een gemeente waar mensen 
verantwoordelijk zijn met elkaar en voor 
elkaar. Een gemeente waar het goed 
wonen is voor iedereen. 

Daar gaan deze gemeenteraadsverkie-
zingen ook over. 
Maak van je stem geen proteststem tegen 
het verre Den Haag. 
Want de gemeenteraadsverkiezingen 
gaan over onze zorg en ons welzijn. 
Over onze voorzieningen, over onze 
verenigingen en over jouw straat. 
Den Haag mag je afrekenen bij hun eigen 
verkiezingen. 

Want meer dan ooit doet het ertoe wie in 
onze gemeente de besluiten neemt.
Als u zorg nodig heeft voor uzelf of voor 
uw ouders dan gaat u naar de gemeente.
De gemeente bepaald de kans die u hebt 
op een baan, als u niet zo gemakkelijk 
aan werk kunt komen. En als u wilt 
wonen waar u wilt, voor een prijs die u 
kunt betalen is de gemeente aan zet.

STANDPUNT
Zeker zijn van een betaalbare woning. 
Zeker zijn van de zorg die je nodig hebt.
Zeker zijn van een goede school voor je kinderen 
en 
Zeker zijn van goed fatsoenlijk vast werk 
Daarvoor staat de PvdA. 

We hebben de moed, het lef en de durf om dingen 
aan te pakken. Stem daarom op 21 maart op een 
sterke PvdA in de Oude IJsselstreek.
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WONEN VOOR IEDEREEN
W MENSELIJKE MAAT VOOR 

LEEFBAARHEID
Door het op slot zetten van de woningbouw 
komen met name jongeren en ouderen niet aan 
goede woningen en dat brengt de leefbaarheid 
in de gemeente in gevaar. De PvdA heeft daar 
herhaaldelijk op gewezen. In een interview 
met een lokale krant zei John Haverdil over 
het stoplichtmodel: “Het is een rekenkundige 
exercitie geworden in plaats van een flexibel 
document. De effecten van dit model trekken een 
flinke wissel op de relatie tussen de gemeente en 
de individuele burgers en ondernemers. De tijd 
is veranderd. De crisis is voorbij”. Daarom wil de 
PvdA dat er met name voor starters en senioren 

WONINGBOUW
Eén van de belangrijkste verkiezingsthema’s in de 
Achterhoek is de woningbouw. In de afgelopen 
jaren zijn veel plannen voor nieuwbouw 
stopgezet. Dat gebeurde met het zogenoemde 
stoplichtenmodel: de nieuwbouw ging op rood; 
niet door. De gemeente Oude IJsselstreek kan 
tot 2025 nog 237 woningen realiseren, terwijl 
er 514 woningen gepland waren. Dit betekent 
dat er bijna 280 woningen minder gebouwd 
zullen worden. Het halen van deze aantallen leek 
belangrijker dan het formuleren van een positieve 
en duurzame toekomstvisie voor alle dorpen. 
Daarom is het zo opmerkelijk dat partijen als de 
VVD en het CDA nu ook aan het schuiven zijn. 

meer huur- en koopwoningen gebouwd gaan 
worden. Dat is goed voor de leefbaarheid. Die kan 
alleen ondersteund worden door goede contacten 
met inwoners en bedrijven. André de Vries: “De 
menselijke maat vinden wij erg belangrijk. Er 
moet met burgers, aannemers en bedrijven een 
planning worden afgesproken om woningbouw 
te realiseren. Het gaat om de leefbaarheid in de 
dorpen. Met samenwerken kom je verder”.  

WONEN EN WERK
De combinatie van leefbaarheid, wonen en werk 
is al vaker door de PvdA genoemd. Denk aan de 
bloeiende en innovatieve economie in de regio en 
de grote vraag naar goed opgeleide werknemers, 

vooral jongeren. Haverdil: “Het nieuwe 
industrieterrein in ’s-Heerenberg levert zo’n 200 
arbeidsplaatsen op en dan zijn er ook woningen 
nodig. Want mensen die daar gaan werken, 
moeten ook ergens wonen. De huidige woonvisie 
is bedacht in de vorige eeuw. Nu, in deze eeuw, 
moeten we bedenken hoe we de mensen en vooral 
de jongeren hier kunnen houden. We moeten 
daarom nadenken over woningbouw en werk”. Er 
moet samen met de inwoners en de bedrijven een 
visie op wonen in combinatie met de leefbaarheid 
en werkgelegenheid opgesteld worden, waarbij 
woningen voor met name ouderen en jongeren 
beschikbaar komen. Dat is de inzet van de PvdA. 

Woningbouwplannen op slot
Naast de ruim 40, veelal individuele kavels die op rood(slot) staan, zijn er ook grotere plannen  
die door het college van Lokaal Belang, CDA en VVD in het woningbeleid op rood zijn gezet. 

Ulft spant hierbij met bijna 200 woningen de kroon. 
De woningen die door het gevoerde beleid (stoplichtenmodedl) op slot rood staat zijn:
Terborg centrum: Hoofdstraat, pleintje Kaak en Haagjeslaan 25 woningen
Ulft: DRU Industriepark 35 woningen
Ulft: Keurkamer, voormalig Atag-terrein 26 woningen
Ulft: De Hutten Zuid en Bongersstraat 87 woningen
Ulft: Vogelbuurt 39 woningen
Breedenbroek, Den Ham 8 woningen
Megchelen: plan voormalige locatie Kiwitz 9 woningen
Netterden: Slawijkseweg 8 woningen
Sinderen: locatie Kromkamp 9 woningen
Westendorp: locatie Kerkhof 9 woningen
Buitengebied: vrijkomende agrarische gebouwen en landgoederen 29 woningen
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WIE BEN JE: Woon met mijn partner 
Annemieke Straub in Ulft en samen 
zorgen we voor mijn (inwonende) 
ouders. Vrijwilliger bij onder andere 
het Oude IJsselstreek Muziekfestival, 
het Ulfts Mannenkoor en 
huurdersvereniging WijWonen. Ik werk 
bij de Belastingdienst. 
WORDT ENTHOUSIAST VAN: Het bloeiende 
verenigingsleven in onze regio. De jus in 
onze samenleving maar wel kwetsbaar. 
Verenigingen zorgen echt voor 
verbinding tussen mensen, jong en oud. 
IN DE POLITIEK: Omdat ik met mijn 
idealen het verschil wil maken, 
verantwoordelijkheid wil nemen. Ik 
geloof in de kracht van mensen en in 
de kracht van ideeën. Ik geloof dat we 
samen tot grote dingen in staat zijn. Dat 
bereik je niet vanaf de zijlijn. 
GROOTSTE DRIJFVEER: Helpen de 
maatschappij vorm te geven. Dat ik 
elke dag iets kan bijdragen aan de 
samenleving. Want ik wil de wereld 
veranderen, al is het maar een klein 
beetje. Mijn motto: “If you can’t do great 
things, try to do small things in a great 
way.”
GROOTSTE ERGERNIS: Zeurpieten! Ze zuigen 
aan je tijd en energie. Niet alleen slecht 
voor de gezondheid, maar ook voor het 
vermogen om problemen op te lossen. 
MORGEN REGELEN: Voor iedereen: een 
betaalbare woning, goede zorg en een 
eerlijke baan!

TON MENKE

WIE BEN IK: getrouwd met Kick, ik ben 
eigenzinnig, sociaal en heb het hart op de 
juiste plaats.
WORDT OPGETOGEN VAN: Oude IJsselstreek! 
Met zijn unieke landschap, bruisende 
dorpen, waar goed onderwijs wordt 
gegeven en waar we naar elkaar 
omkijken.
IN DE POLITIEK DOOR: Idealen om willen 
zetten in daden. Verantwoordelijkheid te 
willen nemen voor wat er in je gemeente 
gebeurd. Niet langs de zijkant staan maar 
actief werken aan een betere, socialere 
en gelukkige gemeente. 
DRIJFVEER: Ik ben overtuigd van een 
maakbare samenleving.
GROOTSTE ERGERNIS: Onredelijke 
ongenuanceerde mensen.
MORGEN REGELEN: Armoede de wereld 
uit! 

WILLIE OORT ROB WELLINK, ULFT

WIE BEN JE: Ik kom uit Ulft en ben na de 
studie Geschiedenis en Nederland-
Duitslandstudies begonnen met werken 
voor de gemeente Doetinchem. Buiten 
het werk ben ik vooral een voetbalfan.
WORDT ENTHOUSIAST VAN: Mensen die hun 
goede ideeën daadwerkelijk uitvoeren.
IN DE POLITIEK DOOR: Interesse in de snel 
veranderende wereld. Zo ook in onze 
gemeente. Door verantwoordelijkheid te 
nemen en de schouders eronder te zetten 
kunnen er mooie dingen ontstaan.  
GROOTSTE DRIJFVEER: Met een groep 
enthousiaste mensen samen mooie 
dingen organiseren.
GROOTSTE ERGERNIS: Veel praten, maar 
weinig doen.
MORGEN REGELEN: Goede verbindingen – van 
onderwijs en economie tot dubbelspoor 
– met de rest van Nederland en 
Duitsland.

D

REPORTAGEKANDIDATEN

Goede Zorg,  
dichtbij en toegankelijk.

De gemeente is verantwoordelijk voor een aantal 
taken in de zorg. De PvdA wil dat deze zorg dichtbij 
huis te vinden is, voor de cliënt toegankelijk en 
betaalbaar. Dat zeggen Sylvia van Londen en Gülden 
Siner. Zij willen dat het vertrouwen in de cliënt en 
in de hulpverlener staat centraal. Er komen steeds 
meer mensen die zorg nodig hebben, dat vraagt veel 
van alle betrokkenen. Mantelzorg is onmisbaar 
en moet ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door 
zorg zo veel mogelijk op de behoefte af te stemmen 
en dagopvang en respijtzorg goed te organiseren. 
Professionele zorgverleners waarborgen kwaliteit en 
uitvoering van zorg. Als het aan de PvdA ligt, hebben 
zorgbehoevenden zo veel mogelijk met dezelfde 
hulpverleners te maken. 

De wijkverpleegkundige stelt vast welke lijfgebonden 
zorg er geleverd moet worden. Daarbij hoort er 
samenwerking tussen alle betrokkenen te zijn om 
kwalitatieve zorg te kunnen bieden. Zorg thuis zolang 
het kan en anders samen met de cliënt, partners en 
mantelzorgers zoeken naar passende en beschikbare 
alternatieven. 

In de huishoudelijke zorg horen geen 
alfahulpconstructies, wel normale dienstverbanden 
of ZZP’ers met vergelijkbare verdiensten voor het 
werk. Voor huishoudelijke zorg dient de WMO 
open en toegankelijk te zijn. Een eigen bijdrage 
voor WMO – zorg moet alleen gelden voor mensen 
met een inkomen van meer dan 130% van de 
bijstandsnorm. 

Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor de PvdA 
onacceptabel. We willen een betere thuisbegeleiding 
voor mensen met GGZ-problematiek. Gestapelde 
eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning kunnen 
financiële problemen opleveren. De PvdA wil dat 
daar op toe gezien wordt om die problemen voor te 
zijn. 

De PvdA wil de adviesraad voor het Sociaal Domein 
actief betrekken bij het beleid. Zij adviseren gevraagd 
en ongevraagd de gemeenteraad en het college. 
Opkomen voor de belangen van de zorgafhankelijke 
inwoners van onze gemeente is de belangrijkste pijler 
onder het programma van de PvdA, aldus Sylvia van 
Londen en Gülden Siner.

Uiteindelijk ligt de oplossing 
voor elk groot probleem in het 
bewandelen van ongebaande 
paden

Samen sterker en socialer Samen sterk voor onze gemeente

76
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WIE BEN JE: Geboren in Turkije, getogen 
in Terborg en woon met mijn man en 
3 kinderen in Silvolde. Actief in de 
gemeentepolitiek sinds 2006. Ik werk als 
gemeentejuriste. Naast mijn opleiding en 
werk verricht ik vrijwilligerswerk, omdat 
ik van huis uit heb ik meekregen dat je 
mensen zonder tegenprestatie moet 
blijven helpen.
WORDT ENTHOUSIAST VAN: Lokale initiatieven. 
Het zorgt voor frisse ideeën en verbindt 
onze inwoners. Creativiteit en innovatie 
is iets wat hoog in het vaandel staat bij 
mij.
IN DE POLITIEK: Als raadslid wil ik er zijn 
voor de mensen in de gemeente, partijen 
verbinden en draagvlak creëren voor 
ideeën. Ik wil een Oude IJsselstreek 
waar inwoners trots op zijn en waar 
mensen elkaar kennen en helpen.
GROOTSTE DRIJFVEER: Een sterke 
toekomstvisie voor onze gemeente. Als 
raadslid zet ik mij in voor een krachtige 
Oude IJsselstreek. Dat wil ik doen door 
te investeren in de toekomst van onze 
gemeente. Dat betekent investeren in 
jeugd, onderwijs en werkgelegenheid.
GROOTSTE ERGERNIS: Pessimisme… Mijn 
werkmotto is om de beren op de weg 
recht in hun ogen te kijken. Hoe benard 
de situatie ook is, probeer een positieve 
kern te vinden. 
MORGEN REGELEN: Een veilig huis, gevulde 
buik en werk voor iedereen!

GÜLDEN SINER-SIR

WIE BEN JE: gehuwd en moeder van drie 
volwassen kinderen en trotse oma van 
een prachtige kleindochter. Ik ben een 
sociaal en gevoelig mens, ik help graag de 
ander en ben daarom ook als vrijwilliger 
betrokken bij diverse organisaties, o.a. 
seniorenkamer, huurdersvereniging en 
SSP-HAL.
WORDT ENTHOUSIAST VAN: Mensen die in 
mogelijkheden denken en dan ook 
durven aan te pakken. Mensen die 
doen wat zij zeggen en de handen uit de 
mouwen steken. 
IN DE POLITIEK DOOR: Nieuwsgierigheid ... Ik 
ben altijd al geïnteresseerd geweest in 
de politiek. Ik haalde het nieuws uit de 
krant en uiteraard was ook ik wel eens 
verbaasd of verbolgen over de dingen 
die ik dan las betreffende de politieke 
besluiten. Ik vind dat schreeuwen, onrust 
stoken aan de zijkant niet helpt, eerst 
feiten kennen, hoor en wederhoor en dan 
jouw mening vormen. 
GROOTSTE DRIJFVEER: Ik ga ervoor dat 
mensen de zorg krijgen die zij nodig 
hebben, maatwerk! Armoede moet 
de gemeente uit, mogelijkheden voor 
iedereen. Zeker kinderen mogen niet de 
dupe worden van armoede, zij hebben 
recht op een onbezorgde jeugd.
GROOTSTE ERGERNIS: Mensen die oordelen 
en veroordelen zonder dat zij iemand 
kennen.
MORGEN REGELEN: Korte lijnen, snelle inzet 
hulp, mensen niet laten bungelen.

WIE BEN JE: Mijn eerste baantje was 
krantenbezorger. Momenteel heb ik 
een consultancy- en adviesbureau. Ik 
ben op de ambachtsschool gestart, mijn 
laatste opleiding was Welzijnskunde 
en Welzijnsmanagement. Ben 
penningmeester van Huntenpop, 
gemeenteraadslid, lid van het bestuur 
van Waterschap Rijn en IJssel en lid van 
de Euregio. Heb een bijzondere interesse 
voor cultuur en architectuur.
WORDT ENTHOUSIAST VAN: Mensen, 
organisaties en bedrijven die telkens op 
zoek zijn naar vernieuwde concepten 
voor wonen, werken en cultuur.
IN DE POLITIEK DOOR: Het verder verbeteren 
van het woningbouw en leefklimaat 
in alle kernen. Meer waardering voor 
het verenigingsleven en de lokale 
werkgelegenheid.
GROOTSTE DRIJFVEER: Het onmogelijke 
mogelijk maken, grote en lastige 
uitdagingen samen aangaan ten faveure 
van iedereen.
Creatieve ideeën genereren, omdenken. 
‘Nee’ bestaat niet.
GROOTSTE ERGERNIS: Onrecht en betweters, 
mensen die geen ideeën hebben en niet 
vooruit te branden zijn en zich een krimp 
laten aanpraten.
MORGEN REGELEN: Geluk en gezondheid voor 
iedereen.

SYLVIA VAN LONDEN-SCHREUDER, ULFT. JOHN HAVERDIL, ULFT

Het beste succes wordt 
geboekt met een gevoel voor 
empathie, samenwerking en 
eenheidsgevoel.

Je grenzen verleggen heeft iets 
moois, durf ervoor te gaan.

We moeten verder, juist nu 
PvdA

M 
REPORTAGE

Subsidie voor verenigingen
Mensen willen ergens wonen waar ‘veel 
te doen is’. Gemeenten met veel cultuur 
en een rijk verenigingsleven winnen het 
van gemeenten waar minder te beleven 
valt. Kunst en Cultuur maken slimmer, 
brengen welvaart en verbinden men-
sen met elkaar. Veel mensen in onze 
gemeente maken muziek, spelen toneel, 
dansen en schilderen, maar bezoeken 
ook voorstellingen, concerten, films, 
tentoonstellingen en monumenten. 
Daarin kunnen mensen hun energie en 
creativiteit kwijt. 

Cultuur is dus meer dan kleur en smaak. 
Culturele verenigingen zijn van en voor 
iedereen. Daarom moet de gemeente bij-
dragen aan de ontwikkeling en toeganke-
lijkheid ervan. Het is dus goed dat de ge-
meente daar geld voor vrijmaakt. Want 
subsidie aan verenigingen is meestal een 
welkome financiële ondersteuning voor 
verenigingen, maar vooral ook een blijk 
van waardering. Vooral ook voor (kleine) 
verenigingen als onze harmonieën, 
fanfares en koren. 
De onlangs vastgestelde nieuwe sub-
sidieverordening pakt desastreus uit 
voor juist díe verenigingen. Terwijl het 
verenigingsleven een essentiële functie 
in onze gemeente heeft. Het helpt men-
sen in hun ontwikkeling en zegt iets over 
wie we zijn. Als je mensen in aanraking 
brengt met muziek en kunst, gebeurt er 
iets in hun hersens, gebeurt er iets in hun 
ziel, gebeurt er iets in hun hart. Sport 
en cultuur zorgt ervoor dat we elkaar 
iets mooiers kunnen geven, dan alleen 
elkaars buurman zijn. 
Daarom heeft de PvdA vorig jaar tegen 
de nieuwe subsidieverordening ge-
stemd en willen we dat de korting op 
de subsidies van de verenigingen wordt 
teruggedraaid, zodat sport, kunst en 
cultuur er niet alleen is voor mensen die 
het kunnen betalen. 
De PvdA vindt dat met de nieuwe 
subsidieverordening een proces van 

verschraling in gang is gezet. De subsidie-
verstrekking richt zich steeds meer op de 
middelmaat en leidt ertoe dat kunst en cul-
tuur er alleen nog is voor de mensen die het 
kunnen betalen. Ook worden alle vereni-
gingen over een kam geschoren. De PvdA 
vindt dat wat ongelijk is je niet gelijk kunt 
behandelen. Culturele verenigingen, zoals 
harmonieën, fanfares en koren worden 
door dit uitgangspunt extra hard getroffen. 
De meeste van die verenigingen verliezen 
méér dan de helft van hun subsidie!!

Dat moet en kan anders! Dat vragen de 
verenigingen ook aan de gemeenteraad. 
De PvdA wil samen met andere partijen 

een werkende oplossing zoeken voor dit 
probleem. 
We denken aan: Een aparte ( jeugd)
regeling voor verenigingen; Financieel 
stimuleren van (bestuurlijke) samenwer-
king; Incidentele culturele activiteiten die 
bruisend, vernieuwend en onderschei-
dend zijn, financieel stimuleren; Vereni-
gingen die bijdrage aan het (culturele) 
klimaat en de positieve uitstraling van de 
gemeente extra stimuleren; Minder regels, 
maar wel meer service.

Maar eerst moet de korting op de subsi-
dies voor (culturele) verenigingen worden 
teruggedraaid!

KANDIDATEN
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WIE BEN JE: getrouwd met Joekie, volgende 
maand 30 jaar. Ben vader van Joost en 
Thomas en we hebben de liefste hond 
van West Europa en om streken. Ik ben 
docent op het Graafschap College bij de 
sector Zorg en Welzijn.
WORDT ENTHOUSIAST VAN: Jonge mensen 
die heel bewust voor de zorg kiezen en 
stage lopen bij mensen die die zorg nodig 
hebben en dat met passie doen.
IN DE POLITIEK DOOR: ik stuur graag mee 
om een samenleving te krijgen waar 
solidariteit geen ouderwets woord is 
maar een mooie levenshouding.
GROOTSTE DRIJFVEER: Mensen helpen het 
zelfvertrouwen terug te vinden. 
GROOTSTE ERGERNIS: Vooroordelen over 
mensen die het niet makkelijk hebben in 
deze maatschappij.
MORGEN REGELEN: Het subsidiebeleid. 
Cultuur is geen sluitpost van een 
begroting maar een belangrijke drager 
in het proces van zelfvertrouwen en het 
zien dat er meer op de wereld is dan geld 
en status.

ONNO VAN DE GROEP

WIE BEN JE: 
Ik ben 62 jaar geleden geboren in 
Terborg en daarna opgegroeid in Ulft. 
Laatste 20 jaar als inwoner van Terborg.  
Getrouwd en twee volwassen zonen. Tot 
voor kort werkzaam als HR Manager in 
de financiële sector.
WORDT ENTHOUSIAST VAN: Actief zijn in 
een omgeving of organisatie met een 
duidelijke visie. Het geeft energie als 
plannen in elkaar passen en tot het 
gewenste resultaat leiden. Duidelijkheid, 
eerlijkheid en rechtvaardigheid in een 
samenleving waarin de mensen zich 
prettig voelen.
IN DE POLITIEK DOOR: Sociale 
rechtvaardigheid. Een eerlijke verdeling 
van welvaart leidt tot een samenleving 
waarbij het welzijn niet alleen gebaseerd 
is op economische motieven, maar ook 
op immateriële aspecten.
GROOTSTE DRIJFVEER: Bijdrage leveren aan een 
leefomgeving waar het voor de inwoners 
prettig wonen is.
GROOTSTE ERGERNIS: Ongenuanceerdheid.
MORGEN REGELEN: Experiment 
basisinkomen voor (langdurig) 
bijstandsgerechtigden.

ANDRÉ DE VRIES, TERBORG

Lief zijn voor elkaar! Solidair en rechtvaardig

STANDPUNT
DUURZAAM EN ENERGIENEUTRAAL. Klimaatver-
andering is een feit. Dat wordt in hoge mate ver-
oorzaakt door menselijk handelen. Gezondheid, 
klimaat en duurzaamheid moeten daarom meer 
aandacht krijgen. De nieuwe gemeenteraad moet 
de omgevingsvisie vaststellen, daarin moeten 
flinke ambities geformuleerd worden op deze 
onderwerpen. In 2030 willen we als gemeente 
100% duurzaam zijn. Dorpen en organisaties met 
duurzaamheidsplannen moeten actief onder-
steund worden. Alle nieuwbouw moet standaard 
energieneutraal zijn en levensloopbestendig 
gebouwd worden. WE DOEN WAT NODIG IS OM 
ER VOOR TE ZORGEN DAT DE WERELD GROEN, 
LEEFBAAR EN GEZOND BLIJFT.

IS ER GELD VOOR PLANNEN?  De Coalitie van 
de afgelopen periode heeft veel te veel naar de 
cijfers gekeken en te weinig naar de mensen in 
de gemeente. Daarvoor is niet meer geld nodig 
maar meer aandacht. De PvdA staat voor een 
sociaal financieel beleid. De sterkste schouders 
moeten de zwaarste lasten dragen. De gemeente 
moet financieel krimpproef worden. Dat betekent 
een stabiele financiële situatie en zoeken naar 
nieuwe vormen van (co)financiering als crowd-
funding en publiek-private samenwerking. De 
PvdA gaat uit van een sluitende begroting en een 
goede reservepositie. Structurele tegenvallers 
worden met structurele middelen opgevangen.          
FINANCIËN OP ORDE!
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STANDPUNT
GEEN ARMOEDE IN DE GEMEENTE. Mensen met schulden vroegtijdig helpen. Met betere communicatie en 
actief beleid. Mensen die bijvoorbeeld bij Laborijn of UWV terecht komen, moeten snel gewezen worden op 
initiatieven in de gemeente die deze mensen hulp kunnen bieden. Er moet een plan van aanpak komen voor 
kinderen in armoede. Dat plan moet hen beschermen en ondersteunen. Geen wachtlijsten voor de jeugdhulp-
verlening. Armoede moet bespreekbaar gemaakt worden. MAXIMAAL VOOR DE MINIMA!

1. SOCIAAL, ARMOEDE DE OUDE IJSSELSTREEK UIT.

6.  DUURZAAM, EEN DUURZAME 
GEMEENTE IN 2030, STIMULEREN 
DUURZAAMHEIDPLANNEN VAN DORPEN EN 
ORGANISATIES.

2.  WONEN, MEER HUUR- EN KOOPWONINGEN 
BOUWEN VOOR MET NAME STARTERS EN 
SENIOREN IN ALLE DORPEN.

7.  BESTUUR, EEN STERKE EN DEMOCRATISCHE 
REGIO ACHTERHOEK WAAR DUURZAAMHEID, 
INNOVATIE EN LEEFBAARHEID HAND IN 
HAND GAAN.

3.  ZORG, GEEN ALFAHULPCONSTRUCTIE, 
WEL KWALITEIT, GEEN WACHTLIJST 
IN DE JEUGDZORG, ERKENNING 
MANTELZORGERS, TOEGANKELIJKE ZORG.

8.  INWONERS CENTRAAL, SAMEN AAN DE 
SLAG BETEKENT LUISTEREN NAAR – EN 
DAADWERKELIJKE INVLOED VAN DE 
INWONERS, MAAR OOK, ALLE INWONERS 
ZIJN GELIJK, WAT JE AFKOMST OOK IS, 
RUIMTE VOOR IEDEREEN.

4.  SUBSIDIES, TERUGDRAAIEN BEZUINIGINGEN OP HET VERENIGINGSLEVEN, 
SLIMMER MEEDOEN!

9.  JONGEREN, BETROKKENHEID EN INVLOED 
VERGROTEN ONDER ANDERE DOOR 
INRICHTEN JONGERENRAAD.

5.  WERK, ONDERSTEUNING VAN SOCIALE WERKGEVERS, WERK VOOR 
JONGEREN IN DE ACHTERHOEK, INNOVATIE ONDERSTEUNEN EN 
ECONOMISCHE KANSEN PAKKEN. GOEDE VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN 
VOOR ONDERNEMERS EN STARTERS.

10.  GEMEENTE POLITIEK, IN GOEDE SAMENWERKING MET ALLE PARTIJEN 
DE GEMEENTERAAD, BESTUREN MET EEN OPEN HOUDING NAAR DE 
BEVOLKING, GERICHT OP VERBINDING.

SAMEN 
MAKEN WE 
ONZE 
GEMEENTE, 
SAMEN 
VOORUIT!
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