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ELBURG

Woord vooraf
Hierbij bieden wij u het verkiezingsprogramma van SGP Elburg voor de komende raadsperiode
2018-2022 aan.
Ons verkiezingsprogramma draagt de titel “Uit overtuiging”. Niet als holle kreet, hier mag u de
SGP in de komende vier jaar op aanspreken.
Door dit verkiezingsprogramma loopt een duidelijke rode draad, gebaseerd op Gods gebod:
“zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag zult gij geen werk
doen”. Waarom? God, de Volmaakte, rustte na zes dagen arbeid terwijl Hij geen rust nodig
had. Zondag is een rustdag, Gods dag. Zoals u van de SGP gewend bent, maken wij dit
heel concreet. Op zondag blijven de winkels gesloten in heel de gemeente Elburg, zonder
onderscheid naar de kernen.
Het programma spreekt verder over deregulering, een heel duidelijk signaal dat tijdens
werkbezoeken en drukbezochte politieke avonden met onze agrariërs en ondernemers wordt
afgegeven. Bovendien vindt de zwakkere in de samenleving bij de SGP gehoor en dienen zij
zich gesteund te weten door de gemeentelijk overheid. Tenslotte wordt er sterk ingezet op
onderhoud van de openbare ruimte.
Veel waardering heeft het bestuur voor onze raadsleden en wethouder, naast allen die betrokken
zijn bij de verkiezingscampagne en het tot stand komen van dit verkiezingsprogramma.
Ook danken wij de boeren, burgers en buitenlui die met ons meedachten en zelfs aan dit
programma meeschreven!
Als bestuur hebben wij verwachtingen van de eerste zeven kandidaten op de lijst. Dit is het
team dat de komende vier jaar met elkaar hoopt op te trekken. Zij en wij kunnen dit niet zonder
de hulp des Heeren. Dat onze bede mag zijn zoals in Psalm 31 vers 15 staat:
“Maar ik vertrouw op U, o HEERE; ik zeg: Gij zijt mijn God”.
Wij rekenen Deo volente 21 maart 2018 op uw principiële stem.
Namens het bestuur van de afdeling SGP Elburg,
Gerrit Wijnne, voorzitter
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Kernwaarden
De SGP is een christelijke partij. Onze politieke visie baseren wij op de Bijbel en de gereformeerde
belijdenisgeschriften. De SGP stáát hiervoor, want het christelijke geloof is waardevol en biedt een
moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De SGP ziet de overheid als
dienares van God, die zich inzet voor het belang van alle burgers.
Liefde tot God en elkaar
We moeten God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. God wil een leven
volgens christelijke normen en waarden zegenen. In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil dat
wij ons gedragen ten opzichte van Hem en van onze medemens. De SGP vindt een respectvolle
omgang met elkaar daarom erg belangrijk. God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens
gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar te dienen. De zondag is in de christelijke traditie
een rustdag. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een collectieve
rustdag te hebben.
Concreet:
• Rust op zondag voor iedereen.
•	Bordelen en seksinrichtingen hebben niets met liefde te maken, dus daarvoor is ook in onze
gemeente geen plaats.
• Er is binnen onze gemeente geen plaats voor aanstootgevende reclame.

Liefde voor de dienst aan God
De SGP staat voor een overheid die het welzijn van burgers vanuit christelijke waarden en normen
wil dienen. De SGP gelooft dat de overheid Gods goede geboden inhoud moet geven in het
maatschappelijke leven. De SGP wil daarom geen overheidsgeld besteden aan zaken die haaks
staan op de Bijbelse boodschap.
Concreet:
• Handhaving van het ambtsgebed.
• Nadrukkelijk betrekken van kerken bij maatschappelijke vraagstukken.
• Doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers zijn in lijn met de Bijbel.

Liefde voor Gods schepping
God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed
rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de aarde genieten, maar
de natuurlijke bronnen niet uitputten. We willen als goede beheerders zorgen voor de schepping.
Concreet:
• Energie besparen is beter dan duurzaam energie opwekken.
•	Onze gemeente moet blijvend investeren in duurzaamheid en zelf het goede voorbeeld
geven.
• Het duurzaamheidsbeleid dient voortdurend geactualiseerd te worden.
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Burger en bestuur
Besturen mét de samenleving
Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. Wat de burger zelf kan
aanpakken, moet de overheid niet overnemen. Veiligheid, leefbaarheid en zorgaanbod vormen
kerntaken van de gemeente. Het gemeentebestuur dient dicht bij de burger te staan en een
actieve betrokkenheid bij de hele samenleving te laten zien.
Concreet:
• Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar 		
gevoelens en argumenten.
• Communicatie vindt plaats in duidelijke, door burgers te begrijpen, bewoordingen.
• Het gemeentebestuur is allereerst verantwoordelijk voor het ‘algemeen belang’, ook waar
dat in strijd is met individuele belangen.
• Het gemeentebestuur stimuleert en ondersteunt maatschappelijke en particuliere
initiatieven bij de uitoefening van haar kerntaken.
• Er is blijvend aandacht nodig voor goede digitale toegankelijkheid van de gemeente.

Verbinden in de samenleving
Onze samenleving is heel gevarieerd. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van
de samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zet zich in voor vreedzaam
samenleven.
Concreet:
• Het gemeentebestuur maakt zich hard voor de meest kwetsbaren.
• Vrijwilligerswerk kan rekenen op steun van de gemeente.
• Het gemeentebestuur werkt aan veiligheid voor iedereen.

Zoeken van samenwerking
De gemeente Elburg is geen eiland. Haar belang overstijgt de fysieke grenzen. Daarom is
samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk in het kader van kwetsbaarheid in de
ambtelijke organisatie, alsmede ambtelijke kwaliteit en kosten. Dit vraagt om een zorgvuldige
positiebepaling. Inwoners herkennen zich in tradities en de cultuur. Dat moet zo blijven.
Concreet:
• Samenwerkingsvormen waar het gemeentelijke karakter behouden blijft, worden
gesteund.
• Als samenwerking tot schaalvergroting leidt, wordt de eigenheid van de kleine
gemeenschap zoveel mogelijk behouden.
• Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de buurgemeenten Nunspeet en
Oldebroek.
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Veiligheid
Veiligheid is één van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Het is één van de kerntaken
van de overheid. Samenwerking met de samenleving is heel belangrijk. In Elburg dien je veilig
te kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren.
Preventie
Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit
in haar communicatie. Vandalisme, overlast en geweld (tegen hulpverleners) worden niet
getolereerd.
Concreet:
• Er wordt intensief ingezet op buurtpreventie en bemiddeling, WhatsApp-groepen
en AED-projecten.
• Vandalismeschade wordt zoveel als mogelijk verhaald op de daders.
• Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen.
• Cameratoezicht wordt ingezet bij risicogebieden.
• Intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle, geen
gebruik alcohol op straat. (Basis)scholen worden actief betrokken bij deze
voorlichtingsactiviteiten om kinderen en jongeren preventief te informeren.

Handhaving
De gemeente zorgt voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en
veiligheid. Burgers, bedrijven en instellingen hebben echter ook hun eigen verantwoordelijkheid.
Het is noodzakelijk om samen te werken.
Concreet:
• Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/wijken, zij zijn zichtbaar actief en betrokken.
• De gemeenteraad bepaalt lokale prioriteiten zoals bestrijding van (bestuurs)ondermijnende
criminaliteit, woninginbraken en drugshandel.
• De gemeente hanteert een streng drugsbeleid, staat geen coffeeshops toe en onder haar
regie vindt geen wietteelt plaats.
• Meer ruimte voor opsporing lokale criminaliteit in samenwerking met wijkagenten.
• Vuurwerkvrije zones aanwijzen in elke kern rondom kerken en verzorgingstehuizen en in
de vesting Elburg tijdens de oudejaarsdienst, waar nodig ook in andere gebieden.

Hulpdiensten
Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijk in de zorg voor en veiligheid van burgers. Er zijn
regionale samenwerkingsverbanden, daarin blijft het belangrijk dat de gemeente Elburg volop
aandacht heeft voor de lokale invulling. Deze lokale wensen dienen actief door de gemeente
ingebracht te worden. Vrijwilligerswerk staat onder druk, ook als het gaat om vrijwilligers
voor hulpdiensten zoals de brandweervrijwilligers. Op dit terrein heeft de gemeente een
maatschappelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid.
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Concreet:
•	De gemeente zet zich maximaal in voor het halen van de normen voor de aanrijtijden van
politie, ambulance en brandweer.
•	Lokale posten, zoals de brandweerpost, zijn waardevol omdat lokale kennis optimaal
wordt benut, het eigenverantwoordelijkheidsgevoel van de lokale samenleving wordt
aangesproken en de lokale binding en identiteit wordt bevorderd.
•	Burgers, bedrijven en instellingen worden gefaciliteerd en financieel ondersteund als het
gaat om werven van vrijwilligers voor hulpdiensten. Met extra aandacht voor de inzet van
vrijwilligers tijdens kantooruren bij de lokale werkgevers.
•	
Er dient regionaal beleid geformuleerd te worden om de paraatheid van de
brandweerorganisatie te garanderen.
•	Bij een ramp of crisis moet de gemeente volledig voorbereid zijn op haar taken, daarom
verdienen voorbereiding en in samenwerking oefenen veel aandacht.

Meegeschreven door Arjan Bruijnes, brandweercommandant Elburg:
Lokale brandweerpost:
De brandweerpost, die verankerd is in de lokale gemeenschap is verantwoordelijk voor
brandweerzorg en paraatheid in hun verzorgingsgebied. Door de brandweerzorg en
paraatheid te organiseren op lokale posten, wordt lokale kennis optimaal gebruikt, wordt
het verantwoordelijkheidsgevoel, de lokale binding en de eigen identiteit bevorderd. Op de
post vormt het repressieve brandweerpersoneel de kern. Inbreng en betrokkenheid van het
repressief personeel moet geborgd worden om zo deze kennis en expertise optimaal te kunnen
gebruiken ter verbetering van het brandweerproduct. Het personeelsbestand van brandweer
Elburg bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Dit houdt in dat een gedegen beleid noodzakelijk is
om vrijwilligers te vinden, te binden en te boeien.
Vinden, binden en boeien van brandweervrijwilligers:
In het gehele land en op allerlei soorten werkgebieden staat de beschikbaarheid van voldoende
vrijwilligers onder druk. Dit maatschappelijke probleem doet zich momenteel ook voor op het
gebied van brandweerzorg. De bezetting van de posten is zodanig fragiel dat niet altijd de
gewenste slagkracht geleverd kan worden. Dit heeft echter nog niet tot aanwijsbare, mindere
brandweerzorg geleid. Maar het is echter wel een groot zorgpunt. Waar het vroeger voldoende
was om een groot aantal brandweermensen te alarmeren ingeval van brand en er dan ook altijd
voldoende opkwamen naar de post, is dat de laatste jaren onder druk komen te staan.

Ook de post Elburg kampt, met name overdag tijdens kantooruren, met bezettingsproblemen.
Alhoewel op diverse manieren actief is en wordt geworven blijkt het ‘vinden’ een moeizame
strijd. De fractie van de SGP gaat samen met brandweer Elburg graag deze strijd aan. Deze
strijd kan gestreden worden door maatschappelijke en bestuurlijke verantwoording te pakken.
Maatschappelijke en bestuurlijke verantwoording:
De gemeente Elburg krijgt als bestuurlijk verantwoordelijke de gelegenheid om wensen kenbaar
te maken omtrent het in het regionale beleidsplan van de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland op te nemen beleid. De fractie van de SGP zal hierbij benadrukken dat regionaal
beleid geformuleerd moet worden om de paraatheid van de repressieve brandweerorganisatie
te garanderen. Op korte termijn, maar zeer zeker ook op
langere termijn. Vinden, binden en boeien van vrijwilligers moet vertaald worden in concrete
maatregelen. Maatregelen die ondersteund worden met de benodigde financiële middelen,
maatregelen die zorgen voor bewustwording en een breed gedragen maatschappelijke
verantwoording bij burgers, bedrijven en instellingen.
13
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Sociaal domein
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, mensen in kwetsbare
omstandigheden. Zij dienen, vanuit Bijbelse naastenliefde, de benodigde zorg en ondersteuning
of zelfs bescherming te ontvangen. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen
moeten intensief worden betrokken bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein.
Zorg en welzijn
Burgers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en welzijn.
Zorg wordt eerst geboden door medeburgers. Deze zorg dient door de gemeente te
worden gewaardeerd. Waar deze zorg niet afdoende is, biedt de gemeente met de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.
Eenzaamheid en sociaal isolement verdienen permanente aandacht, met speciale aandacht
voor onze oudere medemens. Jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Er moeten
goede voorzieningen en netwerken worden geboden. Daardoor is meer preventie, eerdere
ondersteuning, integrale hulp en inzet van de eigen kracht van jongeren en hun ouders
mogelijk.
Concreet:
•	Actieve lokale maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en
welzijn worden ondersteund.
•	Optimale keuzevrijheid binnen de WMO en jeugdzorg, zodat de burger de hulp kan
kiezen die bij hem past rekening houdend met levensovertuiging.
• Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gestimuleerd en ondersteund.
• Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de financiële risico’s van de decentralisatie.
•	Er moet een laagdrempelig en toegankelijk centrum voor Jeugd en Gezin blijven, dichtbij
de burger, zodat signalen inzake zorgbehoefte vroegtijdig opgepikt kunnen worden.

Participatie en re-integratie
Betaald en onbetaald werk zijn gelijkwaardig en waardevol. Mensen die door omstandigheden
niet kunnen werken verdienen ondersteuning. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
(langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief
geholpen.
Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen kunnen rekenen op een
ruimhartig minimabeleid. Burgers moeten niet zo door allerlei regelingen gevangen worden
gehouden in een uitkering omdat werken financieel minder aantrekkelijk is dan een uitkering.
Concreet:
•	
Initiatieven ter bevordering van de arbeidsparticipatie, zoals bijvoorbeeld het
100-banenplan, verdienen steun vanuit de gemeente.
•	
Onze gemeente dient een ruimhartig minimabeleid te blijven voeren. Actieve
armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening
van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima blijven mogelijk, met
specifiek aandacht voor stille armoede onder ouderen.
•	Werkgevers in de gemeente stimuleren en faciliteren bij het in dienst nemen van mensen
met een arbeidsbeperking.
15
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•	Actieve betrokkenheid van de gemeente door inzet van jobcoaches, die voldoende tijd
beschikbaar hebben om nauwe banden tussen bedrijfsleven en cliënten te onderhouden.
•	Inzet op schuldhulpverlening is nodig. Maatschappelijke initiatieven en organisaties die
daarin actief zijn, moeten worden ondersteund.
•	Van burgers die een uitkering ontvangen, verwachten we een tegenprestatie, bijvoorbeeld
in de vorm van vrijwilligerswerk of inzet op een werkervaringsplek.
•	Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en
eenzaamheid verdienen ondersteuning en waardering van de gemeente. Voorbeelden
daarvan zijn de Voedselbank, sociale fondsen, stichting Schuldhulpmaatje, de
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk.
•	Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient een grote waardering.
Het geven van mantelzorg mag niet ‘gestraft’ worden door onredelijk te korten op
professionele hulp.
Meegeschreven, door Jan van den Berg, bestuursvoorzitter Dorcas Elburg:
Participatie is meedoen. Met name is ‘meedoen’ belangrijk voor mensen voor wie dat niet
vanzelfsprekend is. Meedoen op de arbeidsmarkt, meedoen in het sociaal-maatschappelijke
verkeer. Voor de gemeentelijke overheid is er rondom participatie van mensen met afstand tot
werk, opleiding en maatschappelijk functioneren (hierna “cliënten”) een grote rol weggelegd.
De gemeente behoeft dat niet eens allemaal zelf te doen; zij kan bedrijven en organisatie hier
nauw bij betrekken. Maar dan moet er wel wat veranderen, zowel bedrijven en organisaties
alsmede de cliënten moeten serieus genomen worden!
Om echt wat te bereiken, moeten we als bedrijfsleven en gemeente van twee kanten aan het
werk. De gemeente, en in het bijzonder de gemeenteraad, moet tijd en geld beschikbaar stellen
om cliënten te helpen. Niet door middel van uitkeringen en verplichte sollicitaties; dat werkt
averechts. Bedrijven en organisaties kunnen doorgaans heel goed, op eigen wijze, cliënten aan
het werk helpen. Tevens mag het gemeentelijk beleid positief ingestoken worden; de ervaring
van cliënten is dat de gemeente van mening is dat ‘men toch niet wil werken’.
De gemeente moet vooral faciliterend bezig zijn. Enkele aandachtspunten hierbij zijn:
- jobcoaches maken duidelijke afspraken over begeleiding van cliënten en komen deze afspraken na.
- bedrijven en organisaties worden serieus genomen en maandelijks is er een kort contactmoment
over de ervaringen van/met cliënten.
- bedrijven en organisaties krijgen tips en adviezen om cliënten te kunnen begeleiden.
- jobcoaches en andere betrokken ambtenaren komen jaarlijks een dag meelopen in de bedrijven/
organisaties om zelf te zien hoe de praktijk werkt.
- cliënten krijgen maatwerk en worden niet gedwongen te solliciteren naar functies die bij
voorbaat onhaalbaar zijn.
- reis- en sollicitatiekosten van cliënten dienen te worden vergoed.
-
niet willen werken is korting op de uitkering. Wél willen werken bij bijvoorbeeld
vrijwilligersorganisaties als Dorcas moet resulteren in ontheffing van verplichte sollicitaties e.d.
- een klein en slagvaardig platform van bedrijfsleven/organisaties met de gemeente zou veel
kunnen betekenen in het onderling uitwisselen van kennis en ervaring - de cliënt vaart daar
wel bij.
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Lokale economie
Economie is een belangrijk thema. Voor ons is de economie geen doel maar een middel. De
economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van
rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder
onze drang naar welvaart.
Zorg voor lokale ondernemers
Een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid is belangrijk. Daardoor zorgen we
immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Werk zorgt voor waardering en een
sociaal netwerk, waaraan doorgaans iedereen behoefte heeft. Zelfstandige ondernemers in
het midden – en klein bedrijf vormen de ruggengraat van onze lokale economie. Zij dienen
gesteund te worden door de gemeentelijke overheid, door hen te faciliteren en goed met hen
te communiceren. Ook moeten ze groeimogelijkheden krijgen op goede locaties. Regelgeving
moet ook voor hen een stimulans zijn in plaats van een belemmering.
Concreet:
•	
Bedrijven aantrekken met werkgelegenheid die past bij de huidige en toekomstige
beroepsbevolking.
• Zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven.
• Ruimte voor streekeconomie: wat je dichtbij haalt, is lekker.
• Beperkte lokale lasten.
• Uitbreiding detailhandel alleen toestaan in/bij bestaande winkelgebieden.
• Meer bedrijvigheid rondom NS station ’t Harde stimuleren.
•	
Soepel beleid voor boeren en tuinders, om deze voedselvoorzieners en
landschapsbeheerders te behouden.
•	De VAB-regeling benutten om ondernemingen met een lichte milieucategorie toe te staan
op voormalige agrarische bedrijven.

Visie op arbeidsmarkt
Wij willen de lokale economie stimuleren om een goede arbeidsmarkt met werk voor
onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het is op lokaal niveau belangrijk om
taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol: zorg, ondersteuning
en vrijwilligerswerk zijn even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom
gestimuleerd en gewaardeerd worden.
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Concreet:
• Een grotere waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.
• Voldoende werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus, passend werk voor iedereen.
• Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures.
• Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt.
•	Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleengaanden met jonge kinderen, mensen met een
zieke partner en oudere werkzoekenden die tegen de pensioenleeftijd aanlopen en werk
verrichten t.b.v. maatschappelijk nut.
•	Waar nodig financiële compensatie van gezinnen die, waarbij één partner vrijwillig kiest
voor zorgen voor kinderen of mantelzorg verleent, worden getroffen door de bestaande
belastingdruk.

Zondagsrust
Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op
Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de
zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. En dat is niet knellend of
beperkend, want een uitgerust mens produceert en functioneert beter.
Concreet:
• De zondag blijft een collectief rustmoment in onze economie.
• Op zondag rust voor iedereen betekent dat de winkels op zondag gesloten blijven.
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Onderwijs
Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. De
gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden, d.m.v.
lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van
scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. De vrijheid
van onderwijs is leidend.
Onderwijshuisvesting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en
uitbreiding van scholen.
Concreet:
•	In het integraal huisvestingsplan (IHP) beschrijven schoolbesturen en gemeenten de
huisvestingsvoorzieningen die nodig zijn. Daarin wordt ook gezocht naar afstemming op
beleid voor leerlingenvervoer en passend onderwijs.
• In elke kern blijft een basisschool.
• Nabijheid van identiteitsgebonden onderwijs wordt gewaarborgd.
•	Scholen voor regulier onderwijs hebben vanwege passend onderwijs soms aanpassingen
in huisvesting nodig, daar moet ruimte voor zijn.

Leerlingenvervoer
Leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen, of voor
leerlingen die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de
buurt is, blijven financieel ondersteund.
Concreet:
•	De gemeente stelt zich royaal op en werkt voortvarend mee bij de vergoeding van
leerlingenvervoer, ook aan pleegouders.

Onderwijs en zorg
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg
nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet zelfstandig redden op school.
Onderwijszorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school.
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Concreet:
•	
Burgers mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur
worden gestuurd. De gemeente zorgt vanwege de garantiefunctie van de overheid dat er
voldoende passend onderwijs in de openbare scholen beschikbaar is.
•	Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school.
• Initiatieven als de Taalklas verdienen steun vanuit de gemeente.
•	Mogelijkheden tot het elkaar op de hoogte houden, uiteraard binnen de kaders van de wet,
van verschillende instanties (scholen, CJG, politie) over de situatie rond een kind, moeten
door de gemeente maximaal ondersteund worden. Ook het contact met buurgemeenten
moet hierin worden versterkt om elkaar, over gemeentegrenzen heen, te informeren.

Meegeschreven, door Els Zwep-Baauw, directeur Scola van Kinsbergen Elburg:
Scholen zijn al lang niet meer alleen voor de didactiek aan kinderen. Hun welbevinden en het
welbevinden van de gezinnen waarin zij opgroeien is een steeds grotere rol in het onderwijsvan-alledag gaan innemen. En hoe mooi en boeiend deze taak ook is, het betekent wel een
taakverzwaring voor het onderwijs.
De onderwijsprofessionals zullen hiervoor goed toegerust moeten worden/zijn en indien
nodig hierin ondersteund moeten kunnen worden. Naar mijn mening is hiervoor bij uitstek
een rol weggelegd voor de gemeente Elburg. Niet zozeer als regisseur, maar veel meer als
ondersteuner/facilitator.
Want een gemeente heeft belang en baat bij sterke scholen, sterke gezinnen, sterke wijken.
Hierin zullen onderwijs-zorg-bevoegd gezag elkaar meer moeten gaan vinden en elkaars positie
kennen en erkennen. In Elburg hebben we daarin al veel bereikt, maar het kan beter. Het CJG,
de scholen en de ouders moeten elkaars taal spreken en elkaar leren verstaan. Soms in elkaars
huid kunnen kruipen. In deze is het zoals onze koning in zijn kersttoespraak zei: niet een
breder ik, maar een groter wij.
Handle with care
Wanneer kinderen in Wijk bij Duurstede in aanraking zijn gekomen met (huiselijk) geweld
krijgt de school via de wijkagent de volgende werkdag een berichtje. Natuurlijk worden niet alle
ins en outs gedeeld, maar wordt gevraagd of het kind op school extra in de gaten gehouden
kan worden en er zo nodig over gesproken kan worden. Een handle with care-verzoek dus.
Een good practice, die we wat mij betreft morgen nog in Elburg overnemen. Want lang niet
altijd weet de school wat er zich ’s avonds, ’s nachts of in het weekend rond het kind heeft
afgespeeld. Wanneer ketenpartners elkaar echt serieus nemen, informeren ze elkaar.
Millennials
Mensen geboren tussen 1985 en 2001 noemen we de generatie Y ofwel de Millennials. Zij zijn
opgegroeid in een grote welvaart met razendsnelle ontwikkelingen in technologie en internet.
En dat laat zijn sporen na in hun ontwikkeling. Wat goed was voor de generatie X (1955-1985)
is niet per definitie goed voor de generatie Y. In ieder geval communiceren deze generaties
op een andere manier. Voeden zij hun kinderen anders op. Daarin hebben we verbinding en
overbrugging te zoeken. Met respect voor de waarden uit de verschillende generaties.
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Volksgezondheid en milieu
We moeten goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid, zoals een goed rentmeester
betaamt. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast
met de negatieve effecten van onze generatie, is erg belangrijk.
Volksgezondheid
De volksgezondheid verdient de aanhoudende zorg van de gemeentelijke overheid. Zij kan
veel voor zijn burgers betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren. Verslaving,
bijvoorbeeld aan drugs, alcohol, gokken en roken, verdienen een gerichte en preventieve
aanpak.
Concreet:
•	Een gemeentelijk gezondheidsplan opstellen met concrete doelstellingen voor bewegen
en voor het simuleren van een gezonde levensstijl.
•	Voorlichting op scholen over ‘gezond leven’: bewegen, voeding en gevaren van verslaving.
Nadrukkelijk meer aandacht voor verslaving door ontwikkeling van lesprogramma voor
(basis)scholen, specifiek gericht op de gevaren van verslaving.
•	Afspraken maken met horeca en jeugd- en sportclubs als het gaat om alcoholmatiging en
sluitingstijden.
• Mogelijkheden tot gokken dienen tegen gegaan te worden.

Milieu en leefomgeving
We moeten zorgvuldig omgaan met de natuur. We hebben de taak om Gods goede schepping
te bouwen en te bewaren. Een schoon milieu moet daarom onze aandacht hebben. Wij
kunnen immers lokaal verschil maken.
Concreet:
• Wateroverlast wordt bestreden door onder andere meer lokale waterberging.
• Meer groen in bebouwde omgevingen wordt bevorderd.
• De luchtkwaliteit wordt verbeterd door het openbaar vervoer te stimuleren.
• Bedrijven worden gestimuleerd te verduurzamen.
•	(Geluids)overlast veroorzaakt door evenementen, zoals op Walibi, dient te worden
tegengegaan o.a. door permanent toe te zien op naleving van de afgegeven vergunningen.
•	Vliegveld Lelystad mag pas uitbreiden nadat er een deugdelijke MER rapportage is
vastgesteld.
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Beheer van openbare ruimte
Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Het groen in
onze openbare ruimte is beeldbepalend voor onze gemeente.
Concreet:
•	Blijvend onderzoeken hoe openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden
beheerd. Waar mogelijk moet betrokkenheid van burgers worden gestimuleerd.
• Verduurzamen van openbare verlichting.
• Waardevolle natuur, zoals bos, heide en houtwallen, behouden.
•	Speelterreinen en speeltoestellen moeten op een goede manier over de gemeente worden
verdeeld: kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen.
•	Beheer van en toezicht op speelterreinen en -toestellen mede onder verantwoordelijkheid
van de buurt zelf.

Milieu en afval
Burgers en bedrijven produceren veel afval. Daar moeten ze zich van bewust zijn, door de
vervuiler te laten betalen.
Concreet:
•	Bij afvalinzameling moet het milieurendement worden verbeterd. Afvalstromen moeten
optimaal worden gescheiden, waarbij het serviceniveau minimaal gelijk blijft.

Duurzame energievoorziening
De vraag naar energie stijgt. Enerzijds is het belangrijk te investeren in energiebesparing,
anderzijds willen we rendabele, duurzame energiebronnen inzetten. We zijn immers
rentmeester.
Concreet:
•	
Gemeenten moeten zelf het goede voorbeeld geven door duurzame gemeentelijke
gebouwen en scholen en door andere initiatieven.
•	
Burgers moeten worden betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor
energiebesparing in bestaande woningbouw. Deze stimuleringsmaatregelen dienen
financieel te worden ondersteund.
•	Er moet meer ruimte komen voor alternatieve energievoorziening, zoals energiewinning
uit wind, zon, biomassa en aardwarmte.
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Verkeer en vervoer
Belangrijke doorgaande verkeersstromen dienen zoveel mogelijk buiten de woonkernen te worden
geleid. Het openbaar vervoer (ov) moet op peil blijven of verbeteren. Het fietsverkeer kan worden
geoptimaliseerd. Verduurzaming van het vervoer verdient prioriteit.
Verkeer
Het verkeer zal voortdurend aandacht blijven vragen. Het autogebruik neemt nog steeds toe. De
bestaande lokale en regionale wegen kunnen de groei soms niet aan. In onze gemeente wordt
veel gefietst, daarom zijn veilige voet- en fietspaden nodig.
Concreet:
•	Actuele verkeersknelpunten moeten worden aangepakt om de bereikbaarheid te vergroten,
om verkeersdruk te verminderen en veiligheid te vergroten. Te denken valt aan het verkeer
langs de haven en ontsluiting van industrieterrein Kruismaten, het verminderen van de
verkeersdruk in de vesting en de veiligheid van aansluitingen op de Zuiderzeestraatweg in
de kernen Doornspijk en Elburg.
•	Winteropenstelling van het kruis in de Vesting en meer gelegenheid voor ‘kort’ parkeren
binnen de Vesting. Tevens dient de openbare ruimte in de Vesting beter toegankelijk te zijn
voor minder validen d.m.v. betere bestrating.
•	
Fietsen moet worden gestimuleerd door een optimale ontsluiting van woonwijken.
Ontbrekende schakels in het fietspadennet moeten worden ingevuld.
•	Er moet speciale aandacht zijn voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en
andere belangrijke centra.
•	
Er moet samen met maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven aan goed
verkeersgedrag worden gewerkt. Bijvoorbeeld:
o Theorie- en praktijkexamens op scholen.
o Scootmobielcursussen.
o Cursussen voor senioren op elektrische fietsen.
o Rijvaardigheidsdagen voor jonge automobilisten.
o Wijkacties om gedragsveranderingen te realiseren.
•	Er moeten (snel)laadpalen in de openbare ruimte worden geplaatst om elektrisch rijden te stimuleren.
•	Er moeten oplaadpunten voor elektrische fietsen in de centra van de kernen worden geplaatst.
• Gratis parkeren in de gemeente blijft gehandhaafd.

Vervoer
Stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer begint bij jongeren. Scholieren en studenten
moeten snel met het OV naar school en weer naar huis kunnen. Het openbaar vervoer moet
daarom sneller, waarbij de kwaliteit gelijk of beter moet worden. Nabijheid van OV-voorzieningen
is van groot belang voor ouderen.
Concreet:
• De OV-verbindingen in de kernen moeten worden verbeterd.
•	De reistijd naar de stadscentra en stations in Zwolle, ’t Harde, Dronten en Apeldoorn moet
worden verminderd.
• Woonwijken en bedrijventerreinen moeten goed toegankelijk zijn met het openbaar vervoer.
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Cultuur, recreatie en sport
Cultuur en cultureel erfgoed zijn belangrijke pijlers van onze lokale identiteit. Wij willen graag
bijdragen aan een verantwoorde cultuurbeleving. Dat geldt ook voor verantwoord samen
recreëren en sporten.
Cultuur
De SGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten
kan daar aan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief. De
gemeente vervult daarbij wel een stimulerende en ondersteunende rol. Evenementen en
cultuuruitingen mogen niet aanstoot- of overlastgevend zijn.
Concreet:
• Zorgen voor toegankelijke bibliotheken met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen.
•	Scholen moeten worden ondersteund bij natuur- en cultuureducatie, met ruimte voor een
eigen invulling die bij de identiteit van de school past.
•	De musea nemen een belangrijke plaats in binnen de gemeente. Samenwerking van de
gezamenlijke musea wordt gefaciliteerd en gestimuleerd, o.a. door een relevante subsidie
en zorg te dragen voor opleiding van vrijwilligers.
•	Initiatieven gericht op cultuurhistorische beleving worden vanuit de gemeente positief
tegemoet getreden en gestimuleerd.
•	
Overlast door evenementen wordt tot een minimum beperkt en afspraken worden
gehandhaafd.

Recreatie
Cultureel erfgoed en onze natuurlijke omgeving zijn belangrijk voor recreatie van eigen
inwoners en het toerisme. De rijke geschiedenis moet zichtbaar blijven in de bebouwing, maar
ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap.
Concreet:
• Het monumentenbeleid wordt in samenwerking met de gemeenschap vastgesteld.
• Cultuurhistorische verenigingen worden ruimhartig ondersteund door de gemeente.
• Verrommeling van het buitengebied wordt tegengegaan.
•	Recreatievoorzieningen worden op peil gehouden, denk aan toeristenmarkten, (overdekte)
speelvoorzieningen en fiets en wandelpaden.
•	Voorzieningen voor verblijfsrecreatie dienen uitgebreid te worden, met name inzetten op
kleinschalige voorzieningen.

Sport
Beweging is erg belangrijk voor de mens. We willen dit ondersteunen door als gemeente goede,
sobere en doelmatige faciliteiten en accommodaties te bieden om te sporten. Recreatieve sport
kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft
sport voordelen voor de volksgezondheid en voor sociale verbanden. Topsport is daarentegen
geen taak van de overheid. Zondagssport wijzen wij vanwege de zondagsrust af.
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Concreet:
• Stimuleren van sport, spel en een gezonde levensstijl via scholen.
•	Ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen door voldoende,
goede en duurzame sportvoorzieningen.
• Sportevenementen worden niet op de zondag georganiseerd.

Meegeschreven, door Anne-Marie van Hout, directeur Museum/VVV Elburg:
Cultuur en toerisme
De kernen in de gemeente Elburg hebben allemaal hun eigen unieke karakter en geschiedenis.
Zo heeft Doornspijk met de fundamenten van de Ludgeruskerk de eerste tastbare herinnering
van christelijke cultuur in het midden van Nederland, is de opkomst van ’t Harde onlosmakelijk
verbonden met de beide legerplaatsen, heeft Oostendorp een hechte gemeenschap rondom
molen De Tijd en zie je in de naamgeving èn het omringende landschap van de Hoge Enk
sporen terug uit de tijd dat jagers en verzamelaars over de lege Veluwe struinden. De Vesting
Elburg tenslotte is een stedenbouwkundige parel op de rand van het oude en het nieuwe land;
een Hanzestad met de hoogste monumentdichtheid van Nederland.

Het unieke karakter van de gemeente wordt door verschillende musea en culturele instellingen
zorgvuldig bewaard en getoond. Samen vertellen zij het Verhaal van Elburg. Door intensief
samen te werken en ook samenwerkingsverbanden te zoeken met andere partners in de
gemeente, weten zij al het moois dat de gemeente Elburg heeft te bieden, voor de eigen
inwoners en de vele toeristen op professionele wijze te tonen. De gemeente speelt daarin
een belangrijke rol door te faciliteren en te stimuleren. Het verschaffen van subsidies is daar
onderdeel van, maar zeker ook het wegnemen van ambtelijke drempels. De gemeente Elburg
moet zich een goed rentmeester tonen en niet alleen trots zijn op het werk dat door honderden
vrijwilligers wordt verzet om Elburg mooier te maken, maar ook zelf een actieve rol spelen in
dat proces.
De schitterende monumenten, de musea, de lezingen, concerten en andere culturele
activiteiten die worden georganiseerd: het rijke culturele leven in de gemeente Elburg is
niet alleen voor de eigen inwoners maar ook zeker voor toeristen erg aantrekkelijk. De vele
toeristen die Elburg ieder jaar aandoen komen voor de combinatie van een levendige stad in
een prachtige omgeving. Zij willen een complete ervaring: goede horeca, leuke afwisselende
winkels, voldoende en aantrekkelijke verblijfsaccommodatie, mooie musea, veilige fietsen wandelroutes, mogelijkheden tot waterrecreatie….. Het één kan niet zonder het ander.
Wanneer één van deze onderdelen achterblijft of niet voldoende meebeweegt hebben de
andere onderdelen daar last van. De komende raadsperiode moeten er op dit vlak beslissende
stappen worden genomen om de strijd om de toerist niet te verliezen. Om de afstemming
optimaal te maken is een actieve meedenkende gemeentelijke overheid nodig. Een betrokken
overheid met visie en passie.
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Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in onze gemeente. Een evenwichtig
woningaanbod is daarbij belangrijk: daardoor blijft onze gemeente aantrekkelijk voor haar
inwoners. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de
verschillende prijsklassen van de koopwoningen.
Ruimtelijke ordening
De komende jaren staan in het teken van de invoering van de Omgevingswet. Deze wet
biedt meer ruimte voor lokale invulling. Initiatiefnemers kunnen meer bereiken, mits ze
met voorstellen komen die op draagvlak van de inwoners kunnen rekenen. Wij willen als
rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte.
Concreet:
•	Welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft zonder dat
het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast.
•	Agrariërs, als belangrijke beschermers van het landschap, dienen gefaciliteerd te worden.
Ook als het gaat om mogelijke functieverbreding, zoals bijvoorbeeld zorgboerderijen. Bij
dit alles dient de landschapskwaliteit gewaarborgd te worden.
•	
Functieverandering van voormalige agrarische bedrijven beoordelen wij in principe
positief.
• Stads- en dorpsvernieuwing moet proactief worden aangepakt met alle betrokkenen.
• Ontwikkeling woningbouw in het havengebied blijft aandacht houden.

Volkshuisvesting
Er moet evenwicht zijn in het woningaanbod om alle doelgroepen te kunnen laten wonen.
Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans blijven, geldend
voor elke kern. Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de woonwensen
van inwoners kunnen veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden
verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal gebouwd worden..
Concreet:
•	Er is blijvend extra aandacht voor de verschillende doelgroepen, zoals starters of senioren
met laag inkomen, in elke kern.
•	Voorkomen van verdere versobering van voorzieningen in de kernen. Om elke kern
leefbaar te houden dienen er scholen, winkels, dorps- en gemeenschap huizen te blijven.
• Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, zijn actieve controle en ondersteuning vereist.
•	De ontwikkeling van (pre)mantelzorg woningen en de blijverslening worden maximaal
ondersteund, met een redelijke toets op zorgbehoefte.
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Financien
De SGP staat een solide financieel beleid voor. De begroting dient sluitend te zijn en de lasten
voor de burgers beperkt. Er kan niet meer geld worden uitgegeven dan er binnen komt.
Met de komst van de decentralisaties is de druk op de gemeentebegroting toegenomen.
Gelukkig staan we er in Elburg, door het solide beleid van de afgelopen jaren, goed voor! Dat
moet zo blijven. Ook het lastenniveau dient op het huidige peil te worden gehandhaafd of,
waar mogelijk, verlaagd.
Concreet:
• De begroting moet structureel sluitend blijven.
•	Overschrijdingen binnen het sociaal domein moeten de komende jaren nauwlettend
worden gevolgd. Zo nodig dienen er interventies plaats te vinden. Uiteraard dienen
budgetten niet de norm te zijn voor de kwaliteit van zorg, maar er moet wel ruimte zijn
voor een discussie over een acceptabel zorgniveau.
• De tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend.
• De OZB tarieven blijven behoren tot de 25% laagste van Nederland.
• De kosten van grafrechten dienen met 20% verlaagd te worden.
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Kandidatenlijst
1. Dhr. J. Krooneman, Doornspijk, 55 jaar
2. Dhr. A.J. Klein, Elburg, 39 jaar
3. Dhr. J.W. Valk, Doornspijk, 34 jaar
4. Dhr. J. Polinder, Doornspijk, 44 jaar
5. Dhr. D. Bok, Doornspijk, 48 jaar
6. Dhr. M. Bos, Doornspijk, 57 jaar
7. Dhr. D. Verhoek, Doornspijk, 49 jaar
8. Dhr. J. van Norel, Doornspijk, 30 jaar
9. Dhr. K.W. Brandsen, ‘t Harde, 54 jaar
10. Dhr. L. Polinder, Doornspijk, 46 jaar
11. Dhr. J. Westerink, ‘t Harde
12. Dhr. G. Wijnne, Elburg
13. Dhr. J.S. Fokkema, Doornspijk
14. Dhr. J. de Pater, Elburg
15. Dhr. A.E. Bart, Doornspijk
16. Dhr. A. Verhaar, Doornspijk
17. Dhr. W. Docter, Elburg
18. Dhr. K. Klepper, ‘t Harde
19. Dhr. J. de Boe, ‘t Harde
20. Dhr. E. uit de Fles, ‘t Harde
21. Dhr. A. van het Goor, Doornspijk
22. Dhr. G.N. van Woudenbergh, Elburg
23. Dhr. H. van Wezep, Doornspijk
24. Dhr. B. van der Weide, Doornspijk
25. Dhr. A. Huisbrink, ‘t Harde
26. Dhr. H.E. Draaijer, ‘t Harde
27. Dhr. M. Muis, Doornspijk
28. Dhr. D. van Norel, Doornspijk
29. Dhr. E. Klein, Doornspijk
30. Ds. B.L.C. Aarnoudse, Doornspijk
31. Ds. J. de Bruin, Elburg
32. Ds. K. van Olst, Doornspijk
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Volmacht en vervoer
Natuurlijk wilt ook ú op de dag van de verkiezingen uw stem laten horen. Maar misschien bent
u niet in de gelegenheid om zelf te gaan te stemmen. U kunt dan iemand een volmacht geven
om namens u te stemmen.

Kunt u wel zelf stemmen, maar hebt u geen vervoer?
Bel ons dan op: 0525-870002
Wij regelen dan vervoer naar het stembureau voor u.

Breed gedragen programma
Het schrijven van een verkiezingsprogramma is een intensieve en verantwoordelijke
opdracht. Er is onder redactie van Jan Polinder en Jan Willem Valk voor de komende Elburger
‘regeerperiode’ een programma geschreven wat door concrete punten de nodige handvatten
voor het uit te voeren beleid geeft. Bovendien dient een verkiezingsprogramma ook breed
gedragen te worden; de beloften en voornemens van de SGP zijn niet alleen voor SGP-ers, ze
zijn goed voor álle burgers.
De input voor dit programma is niet alleen uit eigen gelederen ontvangen. Tijdens
werkbezoeken in 2016 en 2017 is er door de (schaduw)fractie- en bestuursleden voortdurend
bij de bezochte partijen gevraagd naar input voor het programma. Vier schrijvers, die niet
verbonden zijn aan de SGP Elburg, hebben bovendien in een uitgebreidere reactie hun visie
gegeven op ‘Veiligheid’, ‘Onderwijs’, ‘Participatie’ en ‘Cultuur en toerisme’. Het bestuur van
SGP Elburg is deze vier schrijvers, respectievelijk Arjan Bruijnes, Els Zwep-Baauw, Jan van den
Berg en Anne-Marie van Hout, zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid.
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