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OP VOLLE KRACHT VOORUIT! 

 

 



 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid afdeling Aalten-Dinxperlo. In dit 

verkiezingsprogramma geven we onze visie op de doelen die volgens ons in de komende vier jaar, maar 

ook daarna nagestreefd en verwezenlijkt moeten worden. 

Met dit programma weet u als kiezer waar uw stem op de PvdA toe bijdraagt. 

Niet onvermeld mag blijven dat wij er in zijn geslaagd om, in samenwerking met andere partijen, een 

groot aantal doelen uit het vorige verkiezingsprogramma daadwerkelijk te realiseren. De gemeente is 

weer veiliger geworden door de aanleg van diverse rotondes en het aanpakken van onveilige situaties. 

De Aladnahal is gerenoveerd en met steun van de PvdA is gestart met de bouw van het derde zaaldeel in 

Dinxperlo. De voormalige vuilstort in Dinxperlo heeft een toeristisch/recreatieve invulling gekregen en 

de kwaliteit van het landschap in onze mooie gemeente werd verbeterd door herstel en uitbreiding van 

natuur-groen-en landschapselementen. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de financiële bijdrage van de 

gemeente werd het mogelijk om in Bredevoort en Dinxperlo een kulturhus te ontwikkelen. 

Ook de komende periode wil de PvdA zich opnieuw inzetten voor een sterke een leefbare gemeente 

waarbij u als burger centraal staat. 

U kunt op ons rekenen. Daarom hebben wij uw stem op 19 maart nodig! 

 

George Angenent, voorzitter PvdA Aalten-Dinxperlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Openbaar bestuur 

De Partij van de Arbeid Aalten-Dinxperlo staat voor een sterke en leefbare gemeente waarbij u als 

burger centraal staat. De gemeente is er voor u en niet andersom. Ook zijn wij er voor mensen die door 

omstandigheden extra ondersteuning nodig hebben. 

Hier hebben we een gemeente bij nodig die niet alleen dienstbaar is, maar ook  betrouwbaar. Een 

gemeente die burgers op tijd, dat wil zeggen al bij de vorming van de plannen, bij de plannen betrekt. 

Informatie over welk onderwerp dan ook dient op eenvoudig wijze verkrijgbaar te zijn voor de burger. 

Wij zijn daarom groot voorstander van de inrichting van een Klant-Contact-Centrum, dat op korte 

termijn wordt gerealiseerd. Door de inrichting van dit centrale loket worden de vragen van burgers 

organisaties en bedrijven direct en op adequate wijze afgehandeld. De PvdA zal er in de komende jaren 

op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het KCC dient volgens ons meer te zijn dan de enkele 

uitvoering van een wettelijke verplichting. 

Niet altijd gaat het goed. Voor deze gevallen dient er een goede klachtenregeling te zijn. Klachten van 

burgers over bestuurders en/of ambtenaren dienen volgens ons door een onafhankelijke commissie te 

worden behandeld, zodat de onpartijdigheid is gewaarborgd.  

De PvdA wil een leefbare en veilige gemeente, waarin als het nodig is handhavend opgetreden wordt. 

Bij ontoelaatbare situaties moet actie ondernomen worden. 

Als u vindt dat een onderwerp in de gemeenteraad besproken moet worden dan kan dat via een 

Burgerinitiatief. Als inwoner heeft u een concreet middel om een bepaald onderwerp op de agenda te 

krijgen. Zodra dit op de agenda staat dan zal de raad ook een uitspraak moeten doen, zodat de 

initiatiefnemers weten waar zij aan toe zijn. 

De PvdA vindt dat werknemers in de publieke en semipublieke sector zich moeten houden aan de Wet 

Normering Topinkomens (Balkenendenorm) In het geval van aanbestedingen door de gemeente en bij 

subsidiering zal dit als voorwaarde moeten worden opgenomen. 

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van 3 grote taken in het sociale domein: 

Jeugd, Zorg en Werk. De dienstverlening in het sociale domein gaat over burgers in kwetsbare posities. 

Het is een nieuwe verantwoordelijkheid voor de gemeente en biedt vooral kansen om deze taken 

efficiënter en effectiever aan te pakken.  

De regering rekent het tot de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten om tot een goede invulling 

te komen van deze nieuwe taken. De PvdA vindt dat de gemeente Aalten deze taken niet zelfstandig zal 

kunnen uitvoeren en is van mening dat hiervoor een intensieve samenwerking binnen de regio 

Achterhoek noodzakelijk is. 

Of het nu gaat om intensivering van de samenwerking, nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen of 

mogelijke herindelingen in de Regio Achterhoek, de PvdA vindt dat de burger hier een belangrijk woord 

stem in heeft. Bij dit onderwerp zal sprake zijn van optimale Burgerparticipatie. 

 



Zorg en samenleving 

De Partij van de Arbeid heeft zich de afgelopen periode ingezet voor een verantwoord minimabeleid en 

zal dat ook de komende periode blijven doen.  

Wij willen geen wachtlijsten bij de schuldhulpverlening. Mensen die in de schulden zijn geraakt, moeten 

niet hoeven wachten op hulp om uit de schulden te komen. Voorkomen is echter beter dan genezen en 

daarom willen wij meer investeren in preventie. De gemeente werkt mee aan optimale kwijtschelding 

en gaat met actieve voorlichting aan de slag om er voor te zorgen dat mensen minimavoorzieningen niet 

mislopen. 

Kinderen zijn veelal ongewild de dupe van het feit dat ouders langdurig moeten leven van een laag 

inkomen. Het Kabinet heeft structureel extra geld gestort in het gemeentefonds voor armoedebeleid. 

De PvdA vindt dat dit geld ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding moet worden uitgegeven. Vooral 

voor kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein 

pensioen is extra aandacht nodig. 

Zonder vrijwilligers staat het dorpsleven stil. Een slimme gemeente investeert in vrijwilligerswerk. Het 

opzetten van een Vrijwilligers Service Punt is daarbij belangrijk hulpmiddel.  

In de aanloop naar de nieuwe Jeugdwet zullen wij ons ook inzetten om zaken met betrekking tot onze 

jongeren te regelen in het licht van de aankomende wetgeving. Jongeren willen graag betrokken worden 

en hebben goede ideeën en oplossingen die hen raken. Om verzekerd te zijn van inspraak van jongeren 

zal de komende periode ingezet worden op de oprichting van een Jongerenraad.  

De nieuwe Wet Op Maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal met ingang van 2015 met ongeveer 25% 

minder budget uitgevoerd moeten worden. Ook de gemeente Aalten zal scherpe keuzen moeten maken 

om de nieuwe taken binnen een sluitende begroting uitgevoerd te krijgen. De middelen zullen vooral 

ingezet worden op directe ondersteuning.  

De PvdA heeft als uitgangspunt dat de burger zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar leven en welzijn en 

de regie kan en ook dient te blijven voeren op het eigen leven. We vinden het belangrijk dat iedereen 

zoveel zelfstandig kan blijven wonen, eventueel met lichte hulp van familie en buren. Lukt dat niet 

(meer) dan kan men via de WMO bij de gemeente terecht voor diverse vormen van hulp en 

ondersteuning. Voor zwaardere vormen van zorg, professionele zorg en verpleging blijft de AWBZ.  

Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat men voor iedere vorm van hulp en ondersteuning aanklopt 

bij de gemeente. Er wordt geen aanbod meer gedaan maar er gaat kritisch gekeken worden naar wat de 

vraag is van de burger. Deze kanteling van beleid vraagt om een goed inzicht van wat er nodig is in een 

wijk of buurt. Het oprichten van sociale wijkteams kan daarbij helpen en zo het gemeentelijke sociale 

domein afstemmen op het medische domein. 

De PvdA is van mening dat de kulturhuser en gemeenschapshuizen een belangrijke rol vervullen in onze 

samenleving. De overheid trekt zich op bepaalde gebieden terug en de burgers dienen nu zelf hierin te 

voorzien. De gemeenschapshuizen vervullen een zeer belangrijke rol in de gemeenschap en bieden elke 

inwoner, van jong tot oud, een mogelijkheid tot ontmoeten en dat zeer laagdrempelig. De gemeente 



dient zich daarom in het kader van het WMO-beleid in te zetten voor de instandhouding van deze 

gemeenschapshuizen. De ondersteuning zou dan een financieel basisbedrag kunnen zijn per inwoner. 

Economie, leefbaarheid en werkgelegenheid 

De toekomst van onze winkelcentra in Aalten en Dinxperlo staat onder druk. Er is sprake van leegstand 

en de vestiging van nieuwe winkeliers blijft achter. Wat ons betreft dient de gemeente het aanbod van 

diverse winkels te stimuleren en zich in te spannen voor het behoud van een compact winkelhart. De 

gemeente zoekt de ondernemersverenigingen actief op en overlegt met hen. Het bestemmingsplan is 

een belangrijk hulpmiddel om de gewenste situatie te realiseren. De PvdA wil geen nieuwe winkels 

buiten het centrum. Op deze manier vloeit namelijk koopkracht naar de rand van het dorp en staat 

leefbaarheid en aantrekkingskracht van de winkelstraat op het spel.  

Lege woningen en winkels zijn funest voor het aanzien van het centrum. Ook hier moet de gemeente 

actiever met de ondernemers overleggen over mogelijke oplossingen. Zo nodig dienen panden een 

tijdelijke functie te krijgen, bijvoorbeeld als atelier of showroom. 

In onze gemeente is momenteel voldoende bedrijfsterrein beschikbaar. Er dient echter ook aan de 

langere termijn te worden gedacht. Om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor de 

(nieuw)vestiging van bedrijven dient ook in de komende jaren voldoende aanbod te zijn van kavels in 

elke verschillende kern.  

In deze economische zware tijden is het belangrijk dat de gemeente kansen biedt aan lokale bedrijven. 

Werkgelegenheid en bedrijvigheid blijven belangrijk voor het welbevinden van onze inwoners. De PvdA 

stelt zich daarbij voor dat er intensieve contacten worden onderhouden met bedrijven en de vraag 

wordt gesteld wat zij nodig hebben van de gemeente om zich te blijven vestigen binnen de 

gemeentegrenzen. Ook kan via de bedrijven die al in onze gemeente gevestigd zijn inzicht worden 

verkregen in de wensen van bedrijven die zich nieuw willen vestigen, zodat hier op juiste wijze op 

ingespeeld kan worden. 

Ook de kleinschalige industrie zoals streekproducten, duurzame energie en ZZPers dragen bij aan de 

sociaaleconomische vitaliteit van onze gemeente. De PvdA verwacht dat deze vorm van industrie in de 

komende jaren zal groeien. De gemeente heeft een taak bij het stimuleren hiervan. Wij willen dat in de 

komende periode de lokale producten beter zichtbaar worden. Dat kan bijvoorbeeld door een 

gezamenlijk winkelpand waar lokale producten verkocht worden. Wij vinden dat nieuwe initiatieven op 

dit gebied volop ondersteund moeten worden. 

De aanleg van glasvezel in het buitengebied zal versneld moeten worden opgepakt. Nieuwe 

werkgelegenheid kan worden gecreëerd wanneer het buitengebied is voorzien van een adequate 

digitale ontsluiting.  

Een sterke economische gemeente is gebaat bij een sterke economische regio. De 

samenwerkingsovereenkomst met Winterswijk, Oost-Gelre en Berkelland die is vastgelegd dient 

voortvarend te worden uitgevoerd. Uiteraard dient ook met andere gemeenten te worden 

samengewerkt teneinde de regionale economie te bevorderen. Hierbij dient ook over de grens te 

worden gekeken. 



Recreatie en Toerisme is een groeimarkt en daarmee een belangrijke economische 

pijler. Niet alleen kansen voor bedrijvigheid maar ook voor behoud van de leefbaarheid op het 

platteland. Uitvoeren van projecten zoals Wandelnetwerk en Grensbeleving moeten uitgevoerd worden. 

De PvdA wil de komende periode inzetten op stimulering van deze groeiende markt. 

De PvdA is kritisch en terughoudend bij uitbreidingen ten behoeve van de intensieve veehouderij. Uit 

onderzoek van het RIVM blijkt van verhoogde concentraties fijnstof, bacteriën en endotoxinen rondom 

pluimvee -en geitenbedrijven. Rond deze bedrijven komen significant meer longontsteking voor dan 

elders in het land. De GGD adviseert om geen intensieve veehouderij toe te staan binnen een straal van 

250 meter van woningen. De PvdA sluit zich hierbij aan en wil streven naar milieu- en diervriendelijke 

landbouw, die sociaal en duurzaam is. Er dient een wettelijk kader te komen voor intensieve 

veehouderij in relatie tot de gezondheid van omwonenden.  

Wij gaan zuinig om met grond, grondstoffen en energie. De biologische land- en tuinbouw kan daarbij 

een belangrijke voortrekkersrol vervullen. Dit willen we stimuleren. 

Kleine kernen 

Sociale en economische leefbaarheid in de kleine kernen Barlo, De Haart, Heurne, IJzerlo, Lintelo, 

t’Klooster, Dale en De Heurne is van levensbelang voor de instandhouding van de kleine kern. Bepaalde 

voorzieningen zoals een basisschool en dorpshuis of kulturhus dienen behouden te blijven. 

De PvdA wil dat de gemeente de kleine kernen ondersteunt, zo nodig in financiële zin, bij de 

ontwikkeling van dorpsvisies. Deze dorpsplannen dragen niet alleen bij aan de saamhorigheid van de 

inwoners, maar leveren ook concrete doelen op waaraan d belangenvereniging de komende jaren zelf 

kan werken met inwoners, buurdorpen en gemeente.  

Sport en cultuur 

In onze gemeente nemen sport en cultuur een belangrijke plaats in. Het is een uitstekend middel voor 

het versterken van de kwaliteit van leven in de gemeente. In de komende periode zal in Bredevoort de 

sportaccommodatie grondig worden gerenoveerd in combinatie met de realisering van het Kulturhus. In 

Dinxperlo zal de lang gekoesterde wens om een derde zaaldeel te kunnen gebruiken eindelijk in 

vervulling gaan. In de komende jaren zal met name ingezet moeten worden op het behoud van de 

diverse sportvoorzieningen in onze gemeente. 

Voor kinderen van ouders met een laag inkomen moet het mogelijk blijven lid te worden van een 

sportclub of mee te doen aan culturele activiteiten. De maximale vergoeding bedraagt € 125,00  per 

kind per jaar. De PvdA vindt het belangrijk dat deze regeling blijft bestaan en onderzocht moet worden 

of de bijdrage toereikend is. 

Bredevoort Boekenstad is uniek in Nederland en trekt veel bezoekers. De gemeente zet zich in om de 

culturele diversiteit van het vesting stadje te ondersteunen. Het voornemen van Bredevoorts belang om 

de Sint Bernardustuin op te knappen vinden wij een waardevol initiatief. 

 



Goed wonen voor iedereen  

De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente actief deelneemt aan overleg tussen woningcorporaties. 

Middels de prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporaties heeft gemaakt, kan invloed 

worden uitgeoefend op het beleid van de corporaties. Wij zijn van mening dat de nadruk veel meer 

dient te worden gelegd op de oorspronkelijke taak van de woningstichtingen, namelijk de sociale 

woningbouw, oftewel betaalbare huurwoningen voor iedereen die geen koopwoning heeft of kan 

verkrijgen.  

Ook dient meer ingezet te worden op de herinrichting van wijken en het aanpassen en het 

energiezuiniger maken van de sociale woningbouw. Isolatie, dubbele ramen en toepassen van zonne-

energie zijn belangrijk voor energiebesparing en het realiseren van groene energie. Uiteraard dienen de 

bewoners betrokken die worden bij de ontwikkeling van de plannen hiervoor.  

Extra aandacht willen wij voor het aanbod van huur- en koop woningen voor starters op de 

woningmarkt. De gemeentelijke starterslening blijft gehandhaafd en wordt zo nodig uitgebreid. 

Veilige omgeving  

Onze kinderen moeten veilig in de buurt kunnen spelen en naar school kunnen lopen en fietsen. Ook 

voor ouderen en mensen met een beperking moet het openbare gebied makkelijk toegankelijk zijn.  

In overleg met de stad Bocholt en de Provincie moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om 

Dinxperlo te verlossen van het vrachtverkeer door de woonwijk. Een mogelijkheid zou zijn een rondweg 

aan de Noord-Oost zijde van Dinxperlo (via Duits grondgebied) te realiseren. Bij de behandeling van de 

begroting 2014 is onder meer op initiatief van de PvdA een motie aangekomen om hier actief mee aan 

de slag te gaan. 

Er blijven klachten bestaan over de kruising N318-Berkenhovestraat-Romienendiek. Vooral 

schoolgaande kinderen maken gebruik van deze oversteek. Onderzocht moet worden (met de provincie) 

welke mogelijkheden er zijn om deze kruising veiliger te maken. 

In Dinxperlo kan de gevaarlijke kruising Aaltenseweg-Meibrink-Allee veiliger worden gemaakt en moet 

voorzien worden van snelheidsbeperkende maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groen en duurzaam 

De openbare verlichting heeft een hoog energieverbruik en is niet duurzaam. Er wordt in onze 

gemeente een overstap gemaakt naar milieuvriendelijke LED-verlichting. 

Vanuit de Achterhoekse Agenda 2020 is de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te worden. 

Al in 2020 moet 50% moet energie opgewekt worden uit duurzame bronnen, zoals biomassa, wind en 

zon. De PvdA wil mee helpen deze ambitie waar te maken en heeft daarom ingestemd met de 

oprichting van AGEM (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij) Huishoudens kunnen op deze manier 

profiteren van groene én goedkopere energie.  

De goede traditie in de oude gemeente Dinxperlo om bij de geboorte van een kind een boom te 

schenken willen wij graag in ere herstellen. 

Afval is een bron van grondstoffen. Grondstoffen worden schaars en de traditionele winning van 

grondstoffen is vaak duur en milieubelastend. Het hergebruik van afval ligt in onze gemeente op 60%. 

Dat betekent voor de komende periode dat er werk gemaakt moet worden om ook de resterende 40% 

te hergebruiken. Dat kan ondermeer door intensivering van voorlichting en vergroten van 

bewustwording. 

De PvdA is voorstander van het afschaffen van twee keer per jaar ophalen van grof tuin afval. Slechts 1% 

maakt hiervan gebruik. De kosten hiervan moet echter wel door iedereen worden betaald. 

Financiën  

De PvdA wil de financiële huishouding van onze gemeente gezond houden. Dat zal niet mee vallen met 

de bezuinigingen vanuit het Rijk, maar is wat ons betreft zeer zeker mogelijk. 

Wij willen er in ieder geval voor zorgen dat het beschikbare geld wordt gebruikt om de voorzieningen, 

woningen en omgeving van kernen en wijken te verbeteren, werkgelegenheid te stimuleren en mensen 

die het nodig hebben inkomenszekerheid en zorg te garanderen. De lasten voor de burgers worden zo 

laag mogelijk gehouden en op een eerlijke manier verdeeld. De zwaarste lasten voor de sterkste 

schouders. 

Ons uitgangspunt is dat bij financiële tegenwind de bestaande voorzieningen worden ontzien. De OZB 

wordt niet gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Wij kiezen voor een trendmatige verhoging van 

de gemeentelijke belastingen, waarbij de kostendekkendheid en inflatiecorrectie de uitgangspunten zijn. 

Wij staren ons echter niet blind op de hoogte van belastingtarieven. Onze inwoners zijn meer dan alleen 

belastingbetalers. Het zijn mensen die verwachten dat hun kinderen onderwijs krijgen in fatsoenlijke 

gebouwen. Maar ook dat ouderen van een menswaardige oude dag kunnen genieten. Ondernemers 

willen bovendien bereikbare bedrijventerreinen en personeel dat goed opgeleid is. Dat kost nou 

eenmaal geld. 

Als de kwaliteit van de publieke voorzieningen in het geding zijn dan kiezen wij ervoor om te investeren 

in onze gemeente. 



 

Meer financiële slagkracht kan ontwikkeld worden door; 

- Nog meer extern geld binnen halen. Europees, nationaal en provinciaal 

- In samenwerking met de Regio Achterhoek en of individuele andere gemeenten taken 

herverdelen, herschikken of zelfs afstoten. 

- Voortdurende toetsing van doelmatigheid, omvang en efficiency organisatie. 

- De begrotingsdiscipline verbeteren. 

Tot slot 

De doelen die wij genoemd hebben zijn volgens ons realistisch en niet alleen mooie woorden. Wij doen 

geen loze beloften. Bij alles wat wij doen, zijn wij ons ervan bewust dat u er niet bent voor ons, maar wij 

voor u! 


