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Bouw mee aan ons Apeldoorn

Op 16 maart mogen we weer naar de stembus. Met jouw stem bepaal jij hoe de

gemeenteraad er de komende 4 jaar uit komt te zien en welke belangrijke punten op de

agenda komen te staan. In de komende pagina’s kun je lezen wat onze plannen zijn voor jouw

stad. Onze stad.

Wij willen recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving, en een helpende

hand bieden aan inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Wij willen een

samenleving waar iedereen gezien wordt. Waar mensen tot bloei komen, van jong tot oud.

Want ieder mens is uniek en waardevol in Gods ogen.

Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij doet er toe. Jij telt mee.

Samen met jou willen wij bouwen aan een Apeldoorn waar het prettig wonen is en blijft. Waar

voldoende ruimte is om met plezier te wonen, te werken en te recreëren. Waar dorpen hun

warme en groene karakter behouden. Waar ouderen en kwetsbaren weten dat we er voor hen

zijn. Waar we elkaar steunen en blijven omzien naar elkaar. Waar we recht doen aan het kind

dat opgroeit in armoede en aan slachtoffers van mensenhandel. Waar starters hun kansen op

de woningmarkt zien stijgen en lokale ondernemers beschermd worden tegen de oprukkende

24-uurs economie.

In de komende hoofdstukken blikken we vooruit en doen we concrete voorstellen voor een

toekomst waarin niet alleen groei, maar bovenal de bloei van Apeldoorn en haar inwoners

centraal staat.

Bouw met ons mee!
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Hoofdstuk 1: De gemeente als bondgenoot

Wij verlangen naar een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Met de coronacrisis en de

toeslagenaffaire nog vers in het geheugen weten we hoe belangrijk het is om oog te houden

voor de mens. Om te blijven werken aan een samenleving die niet draait om het ‘ik’, maar om

het ‘wij’. Waarin we onszelf vaker de vraag durven stellen wat we voor onze naaste kunnen

betekenen. Wij verlangen naar een overheid die vertrouwen heeft in onze inwoners en een

overheid die het vertrouwen van onze inwoners waard is. Een overheid die een bondgenoot is

van families, gezinnen, straten, buurten, kerken, ondernemingen en verenigingen. Dát zijn de

plekken waar mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

1.1 De menselijke maat
De toeslagenaffaire liet ons zien hoe rampzalig het uitpakt als kwetsbare inwoners de weg

kwijtraken in een oerwoud aan doorgeslagen regelgeving en worden vermalen door een

overheidssysteem dat er juist moet zijn om hen te helpen en te beschermen. De gemeente

moet daarbij betrouwbaar zijn en als het even kan geen fouten maken. Als dat wel gebeurt

moet dat royaal erkend en hersteld worden. Bij het toepassen van wet- en regelgeving mag de

menselijke maat nooit verloren gaan. Regels zijn geen doel op zich maar een middel om iets te

bereiken.

Gemeenschapsopbouw

Polarisatie en segregatie zijn zorgwekkende ontwikkelingen in de samenleving. Ook in onze

gemeente zien we de gevolgen van de groeiende nadruk op het individu. Als christelijke

politiek willen we bruggen slaan en verbinden. Wij willen werken aan een samenleving waarin

het individu niet op zichzelf staat, maar in verbinding staat met de gemeenschap. Minder ‘ik’

en meer ‘wij’. Daarom willen wij gemeenschapsopbouw en ondersteuning van het

verenigingsleven expliciet onderdeel maken van het beleid in onze gemeente.

Dat betekent dat wij bij het opstellen van nieuw beleid altijd in gesprek gaan met de relevante

gemeenschappen. Dit kan de wijk zijn, maar ook de sportvereniging, kerken, scholen,

vakgroepen en andere gemeenschappen. Onze inwoners verdienen concrete invloed in de

beleidsvormende fase. Belangrijke vraag voor deze gesprekken is: “moeten we dit als

gemeente oplossen of kunnen we dit al dan niet met praktische of financiële ondersteuning

van de gemeente overlaten aan de gemeenschap?”

Onze dorps- en wijkraden zijn hierbij van groot belang. Zij zijn vaak in staat om de

ontwikkelingen in de buurt of wijk goed af te wegen. De ChristenUnie is daarom voor de

borging van wijks- en dorpsraden in onze participatieverordening, mits zij aantoonbaar

representatief voor hun wijk of dorp zijn.

Daarbij geven wij gemeenschappen de ruimte en financiële mogelijkheden om hun

samenbindende kracht in de samenleving uit te bouwen. Denk daarbij aan scholen, kerkelijke
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gemeenschappen en wijkverenigingen. Wat hebben zij nodig voor lokaal wijkgericht

jeugdwerk? Wat is in onze gemeente nodig om meer kinderen en jongeren actief te laten zijn

in een sport- muziek of toneelvereniging?

Als het gaat om zorg, welzijn en hulp aan jongeren willen onszelf vaker de vraag stellen of er

naast professionele hulp óók kan worden geïnvesteerd in de veerkracht van de samenleving.

Denk daarbij aan kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering door professionals aan

jeugdwerkers, sportcoaches en vrijwilligers in het verenigingsleven.

Minder regels

De gemeente heeft het de laatste jaren steeds vaker over “strategisch partnerschap” aangaan

met organisaties en instellingen die het goed doen. Wat ons betreft mag de gemeente daar

ook iets voor terug doen. Als organisaties en instellingen in het verleden hebben bewezen dat

zij goed presteren, zich aan afspraken houden, integer en professioneel handelen en geen of

slechts beperkt winst maken zou voor hen vanuit de gemeente de vertrouwensregel moeten

gelden. Denk aan een minder streng regime van regels en voorschriften bij het aanvragen of

verantwoorden van subsidies. Dit scheelt voor zowel de gemeente als voor onze partners een

hoop administratieve rompslomp en onze inwoners zijn sneller en beter geholpen.

Even Apeldoorn bellen

Wij willen dat de gemeente weer het toonbeeld wordt van dienstbaarheid. Daarom willen we

dat inwoners die met de gemeente bellen gewoon iemand aan de lijn krijgen in plaats van

uitgebreide keuzemenu’s en ellenlange wachttijden. Iemand die opneemt met: hoe kan ik u

van dienst zijn? En die niet loslaat voordat er een oplossing of antwoord is. Dat maakt niet

alleen een verschil in de levens van inwoners met problemen, het verbetert ook de informatie

op basis waarvan besluiten worden genomen over toekomstig beleid.

Altijd een hardheidsclausule

De inwoner moet voorop staan. Niet de regeltjes. Daarom moet er altijd ruimte zijn om af te

wijken van de regels als blijkt dat mensen hierdoor in de knel komen. Ook moeten inwoners

als dat nodig is een beroep kunnen doen op een onafhankelijke gemeentelijke Ombudsman

die in knellende gevallen advies geeft, vergelijkbaar met de onafhankelijke bezwarencommissie

en het meldpunt sociaal.

Meer inspraak

De lokale politiek is voor veel inwoners een ver-van-mijn-bed-show. Wij willen dat het

makkelijker en aantrekkelijker wordt voor inwoners van alle leeftijden en doelgroepen om

betrokken te raken bij wat er in hun stad of dorp gebeurt. Daarom zetten wij in op een beter

gebruik van moderne media bij het bekendmaken van belangrijke wijzigingen of activiteiten en

betere toegankelijkheid voor mensen met een auditieve of visuele beperking, laaggeletterden

en beperkt digitaal vaardigen. Dit is belangrijk voor de gemeentelijke website(s), maar ook
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voor activiteiten van de gemeenteraad zelf.

Ook moet het makkelijker worden voor inwoners om in te spreken bij de gemeenteraad en

andere politieke bijeenkomsten. Dit betekent dat inwoners niet afhankelijk moeten zijn van

beperkte kanalen (zoals schriftelijke inspraak), maar via allerlei kanalen een officiële inspraak

moeten kunnen indienen. Bijvoorbeeld via de website, per e-mail, op de social-media kanalen

en ook middels gesproken berichten of video-opnames. Zo verkleinen we de afstand tussen

inwoners en politiek.

Maximale transparantie

Het gemeentelijk bestuur moet altijd bereid zijn verantwoording af te leggen over het

handelen jegens inwoners. Dit betekent ook dat het van groot belang is dat we hierin

maximale transparantie nastreven. Het moet voor inwoners makkelijker zijn om op te vragen

welke informatie de gemeente over hen heeft en waarom. Inwoners hoeven daardoor minder

vaak terug te vallen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

1.2 Vertrouwen in de inwoner
In het rapport “Ongekend onrecht” over de toeslagenaffaire kunnen we lezen hoe een

doorgeslagen tunnelvisie op fraude ontstond. Hierdoor werd wantrouwen de basishouding van

de overheid richting haar inwoners. Duizenden Nederlanders werden hier het slachtoffer van.

Dit moet stoppen. Vertrouwen in de inwoner moet weer het uitgangspunt zijn. Het gros van de

mensen is niet uit op misbruik van regels en mogelijkheden. Juist kwetsbare inwoners, die

afhankelijk zijn van steun, dienen een overheid tegenover zich te vinden die hen helpt in

plaats van hen in het verdachtenbankje zet.

Eigen ideeën, eigen budget

Vertrouwen in inwoners mag zelfs een stapje verder gaan. Veel inwoners doen niets liever dan

zelf een steentje bijdragen aan hun directe omgeving. Sinds 2020 kent Apeldoorn een

initiatievenfonds en een initiatievenmakelaar. Ook is er een bedrag beschikbaar gesteld voor

het zogenoemde Right to Challenge, of uitdaagrecht. Inwoners met een goed idee krijgen ook

de kans dat uit te voeren. De invoering van de Waardendriehoek van het Instituut voor

Publieke Waarden is hierbij een belangrijk instrument.

Recht op overname

Naast dit initiatievenfonds en uitdaagrecht willen wij dat er ook een recht op overname komt.

Gemeentelijke eigendommen die van publiek belang zijn, zoals een buurthuis of een

speelveldje, mogen niet verkocht of gesloten worden voordat omwonenden, buurten en

verenigingen in de gelegenheid zijn gesteld om het gebouw of speelveldje en de bijbehorende

maatschappelijke functie over te nemen.
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1.3 De overheid als beschermheer
Behalve bondgenoot is de overheid er ook om ons te beschermen tegen onrecht, criminaliteit

en onveiligheid. Uit de veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat Apeldoorners zich de

afgelopen jaren steeds veiliger voelen. Dat is goed nieuws, maar geen reden om achterover te

leunen. Zo hebben we gezien dat de tekorten bij de brandweer geleid hebben tot

bezuinigingen op personeel, materiaal en de ondersteuning van brandweervrijwilligers.

Veiligheid op straat neemt toe, maar we zien achter de voordeur juist een tegenovergestelde

beweging. Internetcriminelen vinden een weg naar onze computers, steeds vaker lukt het de

onderwereld om ongemerkt illegale activiteiten uit te breiden binnen onze gemeentegrenzen

en helaas zien we ook hoe onveilige thuissituaties bij kwetsbare gezinnen en huiselijk geweld

de laatste tijd zijn toegenomen.

Veiligheid begint dichtbij huis. Daarom willen wij dat de wijkagent centraal staat. In de wijk

kunnen problemen vroeg worden aangepakt voordat ze groter groeien. Wij willen voldoende

wijkagenten die samen met bewoners, jongerenwerkers en straatcoaches onze wijken en

dorpen veiliger maken. Hiermee willen we ook een halt toeroepen aan het bezit en gebruik

van wapens. Met name jongeren nemen in Apeldoorn steeds vaker de beslissing een

(steek)wapen mee te dragen, vooral omdat hun directe omgeving dat ook doet. Het

terugdringen van bezit en gebruik van wapens is een prioriteit voor de ChristenUnie.

Er moeten voldoende middelen beschikbaar blijven voor de opleiding van

brandweervrijwilligers, ouderen moeten beschermd worden tegen de gevaren van financieel

misbruik en het meldpunt voor huiselijk geweld Veilig Thuis moet (de groei in) het aantal

meldingen goed aankunnen, zodat er geen wachtlijsten ontstaan.

Handhaving en hulpverlening gaan hand in hand. Maatschappelijke problemen worden niet

opgelost door overal de politie op af te sturen, maar vragen goede samenwerking en

investeringen in zorg, jeugdwerk, ggz en welzijn, waarbij professionals zich samen

verantwoordelijk weten. Ook inwoners worden betrokken bij het opstellen van het

veiligheidsplan en de prioriteiten. Bij het opknappen of herinrichten van wijken wordt hier

nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Meer wijkagenten

De wettelijke norm voor het aantal wijkagenten is 1 op elke 5.000 inwoners. Apeldoorn telt

ruim 20 wijkagenten. Dat is mooi, maar met 165.000 inwoners zouden we er 33 moeten

hebben. We komen dus ruim 10 wijkagenten tekort. Wijkagenten in de dorpen hebben een

groot werkgebied. We willen dan ook dat er meer wijkagenten komen, zodat niet alleen

criminele uitwassen, maar ook onderliggende maatschappelijke problemen tijdig worden

gesignaleerd en aangepakt. Ook willen we dat wijkagenten weer meer tijd krijgen om te

besteden aan preventie en relatie, onder andere door actief scholen en verenigingen te

bezoeken.
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Meer politievrijwilligers

Het werk van de politievrijwilligers is heel waardevol. Er wordt geïnvesteerd in een groei van

het aantal politievrijwilligers die zich inzetten voor de veiligheid van onze gemeente.

Cameratoezicht

Cameratoezicht in risicogebieden is nodig. Maar meer camera’s betekent niet automatisch

meer veiligheid. Proportionaliteit, noodzaak en de privacy van onze inwoners moeten altijd

worden meegewogen bij een beslissing om meer camera's te plaatsen.

De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente maakt de effecten van

vandalisme zichtbaar, bijvoorbeeld door middel van een ‘vandalismemeter’.

1.4 Apeldoorn veiligheidsstad
De komende jaren wil Apeldoorn zich profileren als stad van ‘Safety and Security’. Met de

komst van de mariniers naar Nieuw Milligen zijn binnenkort alle onderdelen van de krijgsmacht

in onze gemeente vertegenwoordigd: Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine en

Marechaussee. Samen met de politieacademie en nieuwe veiligheidsopleidingen vormt dit een

mooie basis van waaruit nieuwe innovaties kunnen ontstaan en veiligheidsvraagstukken

integraal opgepakt kunnen worden. De komende jaren willen we ‘Apeldoorn veiligheidsstad’

versterken met organisaties als het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en de komst van

een vereniging voor veteranen.

Ook willen we vanuit Apeldoorn de samenwerking op het gebied van mensenhandel, digitale

criminaliteit en ondermijning coördineren en versterken. Deze samenwerking moet zich niet

alleen beperken tot de regio, maar moet ook grensoverschrijdend, met onze partners in

Duitsland, ambitieus opgepakt worden.

1.5 veilige evenementen
Grootschalige commerciële evenementen met een veiligheidsrisico krijgen alleen een

vergunning als ze zelf voor de veiligheid zorgen en actief drugswerend beleid voeren . Als

buitenproportionele politie-inzet noodzakelijk is, wordt dit waar mogelijk op de organisatie

verhaald.

Evenementenorganisatoren zijn ook verantwoordelijk voor de handhaving van veilige

geluidsnormen. Smart-city toepassingen kunnen helpen om de leefbaarheid in de wijk rondom

evenementen te waarborgen. Denk aan geluidssensoren in de wijk die in direct contact staan

met het mengpaneel van het evenement. Bij evenementen buiten kantoortijden moet ook

altijd iemand telefonisch bereikbaar zijn voor omwonenden.
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1.6 Veiligheid in het verkeer
Om ongelukken met kwetsbare verkeersdeelnemers terug te dringen moet er vaker worden

gecontroleerd op overtredingen, met name binnen de bebouwde kom en de 60 km/h wegen

rondom onze dorpen en daar waar veel kinderen spelen en fietsen, zoals in de omgeving van

scholen en sportaccommodaties. Routes met veel scholieren en wegen rond scholen worden

duidelijk aangegeven en veiliger gemaakt (meer 30 km/h zones). Gevaarlijke oversteekplekken

voor fietsers en voetgangers worden in kaart gebracht en verbeterd.

We blijven ons onder andere inzetten voor de aanleg van een ringweg rond Loenen. Ook een

rondweg rond Uddel moet opnieuw worden onderzocht. Op smalle doorgaande wegen in onze

dorpen, zoals de Krimweg in Hoenderloo, de Elspeterweg in Uddel, de Eerbeekseweg in

Loenen, de Hoofdweg in Klarenbeek en de Zwolseweg in Wenum Wiesel moeten meer

snelheidsbeperkende maatregelen komen en moet beter gehandhaafd worden op

snelheidsovertredingen.

In Apeldoorn heeft het verkeer op de ringweg veel last van spoorwegovergangen. Dit is

frustrerend voor de automobilist, slecht voor het milieu en zorgt voor onveilige situaties.

Gelukkig is inmiddels begonnen aan de ondertunneling bij de spoorwegovergang aan de Laan

van Osseveld. Wat ons betreft worden daarna ook andere spoorwegovergangen op de

Ringweg zo snel mogelijk ondertunneld, te beginnen met de overgang op de Laan van

Spitsbergen. Op deze locatie willen wij ook dat er een station Apeldoorn-West komt. Dit

Station Ugchelen maakt een stoptrein richting Barneveld Ede mogelijk en sluit aan op het

toeristisch toplandschap aan de veluwerand van Apeldoorn.

Een stop bij Halte Assel/Radio Kootwijk moet ook weer tot de mogelijkheden behoren.

Daarmee wordt dit prachtige stukje Veluwe beter ontsloten voor toeristen en voor

natuurliefhebbers die slecht ter been zijn of bewust de voorkeur geven aan schoon/openbaar

vervoer en van daaruit met huurfiets het gebied in trekken of met de (elektrische)pendeldienst

Radio Kootwijk bezoeken.

(Zie ook 4.3 Verkeer, Mobiliteit en Parkeren).

1.7 Waardering voor brandweervrijwilligers
Brandweervrijwilligers zijn essentieel en verdienen onze volle aandacht en waardering. Wij

hebben dit de afgelopen jaren consequent benadrukt. Brandveiligheid is niet alleen een zaak

van branden blussen, hulpverlenen bij ongevallen en het behalen van aanrijtijden. Preventieve

brandwerende maatregelen op scholen, verzorgingstehuizen en andere locaties waar minder

zelfredzame burgers bij elkaar komen is net zo goed van cruciaal belang. Niet alleen fysieke

aanpassingen in het gebouw zijn daarvoor nodig, maar ook gedragsverandering moet
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meegenomen worden. Het doel is ongewenste en onnodige brandmeldingen terug te dringen,

en de zelfredzaamheid te verhogen bij brand.

De beroepsbrandweer en de vrijwilligers kunnen hier samen een rol in spelen. Laat vrijwilligers

actief bijdragen aan de veiligheid in hun eigen straat, wijk of dorp. Wij willen de komende jaar

concrete voorstellen zien waarmee de waardering van vrijwilligers daadwerkelijk handen en

voeten wordt gegeven, bijvoorbeeld door betere arbeidsvoorwaarden en trainingen.

Als er nagedacht wordt over één centrale brandweerpost voor onze hele gemeente, is het van

groot belang dat ook onze buitengebieden zoals Radio Kootwijk, Uddel en de andere dorpen

voldoende bereikbaar blijven in geval van nood. Apeldoorn is een uitgestrekte gemeente, het

kan niet zo zijn dat hulp in het buitengebied te laat komt omdat besloten is de brandweer en

andere hulpdiensten te centraliseren.
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Hoofdstuk 2: Zorgzame samenleving

We zijn geschapen om lief te hebben, om samen te leven. Dan bloeien we op en komen tot

ons recht. Mensen die vrijwilligerswerk doen, af en toe hun straat vegen en even bij de oude

buurvrouw aanbellen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en dat niet

‘uitbesteden’ aan professionals of aan de overheid. Gelukkig zijn wij in Apeldoorn gezegend

met duizenden vrijwilligers, tientallen kerken en vele verenigingen die dit met hart en ziel

uitdragen. Ook zijn er in onze gemeente veel mooie en belangrijke (inwoners)initiatieven.

Denk bijvoorbeeld aan de Buurtcoöperatie Zuid, Het Nieuwe Initiatief in Hoenderloo, Uddel

Samen, het vrijwilligersvervoer van AutoMobiel, Vakantiegeld Samen Delen, de

daklozenopvang FFwonen, de kringloopwinkel van Dorcas, Old School, JobHulpmaatje, het

Christelijk Noodfonds, Apeldoorn Financieel Fit, Gastgezin voor een Vluchteling en nog veel

meer. Deze en vele andere initiatieven verdienen onze steun, zeker als de overheid meer op de

veerkracht van de samenleving wil leunen.

Want ook in onze gemeente zijn mensen die pech hebben, tegenslag te verwerken krijgen,

ziek worden of dakloos raken. Wij willen een samenleving waarin je kwetsbaar en afhankelijk

van hulp mag zijn. Met meer mogelijkheden voor een leven lang samenleven, met

verbondenheid tussen generaties en met andere manieren van wonen en zorgen voor én met

ouderen (zie ook 5.1 Wonen). Hulp van de gemeente moet daarom beter aansluiten bij de

veerkracht van de samenleving, zo dicht mogelijk bij mensen thuis en met meer

samenwerking in de wijken. Ook hier geldt: als een groep inwoners denkt sociaal werk beter

vorm te kunnen geven dan de gemeente, moeten zij de kans én de middelen krijgen om dat

uit te voeren. (Zie ook 1.2 Eigen ideeën, eigen budget).

We hebben de mensen in de frontlinie van de samenleving hard nodig. Gezinnen waarin

kinderen veilig en gelukkig kunnen opgroeien. Leraren en schoolleiders, die de ruimte krijgen

om vanuit hun vakkennis de talenten van kinderen tot bloei te brengen, zodat zij die later

kunnen inzetten voor de samenleving en de wereld. Verplegers, artsen en hulpverleners, die

goed toegerust zijn en gewaardeerd worden om voor mensen te zorgen in een

toekomstbestendig zorgstelsel. Vrijwilligers, die met hart en ziel buurthuizen, voetbalclubs en

voedselbanken draaiende houden, zodat iedereen een plek heeft om anderen te ontmoeten of

ondersteuning te krijgen. Mantelzorgers, die belangeloos voor hun naaste zorgen in tijden van

ziekte. Al deze mensen dragen samen de fakkel van zorgzaamheid door onze samenleving. Zij

verdienen het dat de overheid naast hen gaat staan. Dat is de enige weg naar een

samenleving met aandacht voor wat echt telt.
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2.1 Zorg voor de volgende generaties

Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor het leven. Veel ouder(s)

combineren de opvoeding van hun kinderen met werk en leveren daarnaast vaak nog een

andere bijdrage aan de samenleving. Er moet meer aandacht en zorg zijn voor de situatie van

(jonge) gezinnen. We willen dat de overheid de omstandigheden schept waarin ouders ruimte

ervaren om hun kinderen op te voeden. Dat doen we door naast ouders te gaan staan als zij

steun nodig hebben, bijvoorbeeld door hen makkelijk toegang te geven tot

ouderschapscursussen en relatietherapie ook beschikbaar te maken voor gezinnen met een

kleine beurs.

Te midden van alle drukte van het leven, is liefdevol opvoeden en elkaar door dik en dun

steunen soms makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is er ook aandacht nodig voor ouders

en kinderen die een scheiding meemaken. In de paragrafen Scheiden zonder schade en Gratis

hulp bij relatieproblemen gaan wij hier verder op in.

Mentaal preventieakkoord
Ongeveer 840.000 jongvolwassenen in Nederland hebben een psychische kwetsbaarheid, zoals

een trauma, angsten, verslaving, depressie, dwang- of eetstoornis. Een groeiende groep

twintigers loopt door de mentale problemen die zij ervaren vast in de samenleving en een

grote groep valt nu tussen wal en schip. Omdat zij niet meer naar school kunnen, geen

(passend) werk vinden of niet op zichzelf wonen.

In lijn met onze motie ‘Perspectief op de toekomst’ van november 2020 willen wij een lokaal

preventieakkoord mentale gezondheid met aandacht voor de verschillende levensdomeinen

van jongvolwassenen. Door laagdrempelige voorzieningen, het vergroten van kennis over

mentale gezondheid in de klas en op de werkvloer en een veilige en vertrouwde plek om te

wonen, garanderen we dat jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden kunnen blijven

meedoen in de maatschappij.

Wij willen meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Daarbij denken wij aan thema’s als mentale weerbaarheid, omgaan met pesten, sociale media

en sexting. Wij willen een integrale aanpak gericht op kinderen en jongeren in de hoogste

klassen van het basisonderwijs en de laagste klassen van het middelbaar onderwijs. Dit is niet

alleen goed voor de ontwikkeling van de kinderen en jongeren zelf, maar voorkomt ook

hoge(re) zorgkosten in het latere leven.

Dit willen we samen doen met vertegenwoordigers van sportverenigingen, scholen,

kerkgenootschappen en het verenigingsleven. Op alle basis- en middelbare scholen moet

voldoende aandacht zijn voor de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling van kinderen en

jongeren. Jongerencentra en jongerenwerk zoals dat van Don Bosco in de Maten (JeJoCeMa)
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zijn een voorbeeld voor de rest van de gemeente. Wij willen vergelijkbare jongerencentra in

Apeldoorn-Noord (Zevenhuizen, Zuibroek, Osseveld-Woudhuis) en Orden.

De jeugdwet geeft gemeenten de opdracht rekening te houden met godsdienstige gezindheid,

de levensovertuiging en de culturele achtergrond van jongeren en hun ouders. Onze gemeente

moet hier uitdrukkelijk vorm en inhoud aan geven in haar inkoopbeleid.

In het beleid moet concreet worden gemaakt hoe we als gemeente de kindertelefoon en de

christelijke variant daarvan (de chat en telefoon van Stichting Chris),  als vangnetfunctie,

onder de aandacht van kinderen en jongeren brengen.

Ouderschapscursus en opvoedondersteuning

Iedere ouder krijgt de gelegenheid een ouderschapscursus te volgen. Voor ouders met een

laag inkomen worden de kosten van cursussen vergoed. Dat zelfde geldt voor hulp bij het

opvoeden en ehbo cursussen voor ouders met jonge kinderen.

Digitale veiligheid voor kinderen

Het is belangrijk dat kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.

Mediawijsheid en seksuele weerbaarheid maakt deel uit van het lesprogramma van het CJG op

scholen. De gemeente helpt ouders om jongeren te beschermen tegen schadelijke content.

Kindvriendelijkste gemeente

Wij willen dat Apeldoorn tot de meest kindvriendelijke gemeenten van Nederland gaat horen.

Daarom hebben wij Apeldoorn in 2021 aangemeld voor de Jantje Beton Prijs. We zijn blij met

het speelse karakter van de Marktstroom in de binnenstad en het openstellen van onze

schoolpleinen buiten schooltijd. Maar we kunnen meer!

Als het aan ons ligt komen er méér speel- en klimtoestellen en natuurspeelplekken voor

kinderen door de hele stad en in de wijken. In wijken met veel jonge gezinnen zoals de Maten,

Osseveld/Woudhuis en Zuidbroek moet voldoende gelegenheid zijn om te bewegen en buiten

te spelen. Er moeten meer skateparks, trapveldjes, playgrounds, beweegvelden en

hangplekken voor jongeren komen, afhankelijk van de behoefte van de wijk en in overleg met

de bewoners (zie ook 2.5 Sporten in de wijk).

Ook willen wij dat er een jaarlijks terugkerend Kinderfestival komt in de zomermaanden, met

activiteiten speciaal voor kinderen waarbij heel Apeldoorn één en al speelplaats is voor

kinderen tussen de 5 en 12 jaar. En voor de leeftijd 12-16 jaar een bouwdorp dat tot stand

komt in samenspraak met Apeldoornse bouwbedrijven, aannemers, bedrijfsleven, de

maakindustrie en het MBO.
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Investeer in gezinnen en preventie van (v)echtscheidingen

Onderzoek toont aan dat stabiliteit in gezinnen in sterke mate bijdraagt aan het verminderen

van klachten bij kinderen. Om die reden stellen wij middelen beschikbaar om te blijven werken

aan de ondersteuning van gezinnen en het voorkomen van (v)echtscheidingen.

Gratis hulp bij relatieproblemen

Als ouders relatieproblemen krijgen is dat altijd ingrijpend voor kinderen. Daarom willen wij

dat mensen gratis hulp, advies of begeleiding kunnen krijgen, zeker als er kinderen zijn. Ook

voor jonge gezinnen is een relatiecheck een makkelijk toegankelijke ondersteuning en

waardevolle investering. Dit wordt laagdrempelig aangeboden vanuit de

Jeugdgezondheidszorg van het CJG en de Relatiedesk van Stimenz.

Scheiden zonder schade

Als een relatie helaas niet meer te redden valt, moet de inzet gericht zijn op zoveel mogelijk

‘scheiden zonder schade’, met name voor de kinderen. De Relatiedesk, een initiatief van

Stimenz en de Apeldoornse Mediators, is hierbij een belangrijk instrument. We willen dat dit zo

breed mogelijk bekend wordt gemaakt door ouders hierop te attenderen middels

publiekscampagnes.

Steun kwetsbare gezinnen

Kinderen moeten zoveel mogelijk opgroeien in een veilig en stabiel gezin. Als dat niet in het

eigen gezin kan, moeten we oplossingen zoeken die een natuurlijke gezinssituatie zo dicht

mogelijk benaderen. Het wettelijke familiegroepsplan is daarbij een belangrijk hulpmiddel, dat

zo veel mogelijk dient te worden ingezet. Daarbij zijn steungezinnen en buurtgezinnen goede

ondersteuningsvormen om uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen zoveel mogelijk te

voorkomen.

Investeer in steungezinnen, pleeggezinnen en gezinshuizen

Als een uithuisplaatsing helaas toch onvermijdelijk is, zijn gezinshuizen en pleeggezinnen een

goed alternatief voor plaatsing in een instelling. Daarom willen wij dat er meer geld gaat naar

de werving en ondersteuning van pleeggezinnen en mensen die een gezinshuis willen starten.

Wij geloven in de kleinschalige, kwalitatieve zorg van gezinshuizen. Zij vormen een belangrijke

schakel in het beperken van dure, institutionele zorg. Om die reden stellen wij middelen

beschikbaar om te investeren in meer, kwalitatief goede opvang van jeugdigen in

gezinshuizen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze investering zichzelf dubbel en dwars

terugverdient.

Ook moet vaker gebruik gemaakt van een familienetwerkberaad. Als er voogdij nodig is moet

ook een burgervoogd uit het eigen netwerk van het kind ingezet kunnen worden.
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Wij steunen de invoering van de ‘doorbraakmethode’: als hulp effectiever kan worden ingezet

vanuit een andere wet dan de jeugdwet, moet dat kunnen worden ingezet door de

hulpverlener.

Een veilig thuis voor ieder kind

Jaarlijks worden maar liefst 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld 1 kind per klas. De

gevolgen voor het kind zijn niet te bevatten. Melden van kindermishandeling helpt, maar

neemt het achterliggende probleem vaak niet weg. Daarom is het belangrijk dat er wordt

ingezet op ondersteuning van gezinnen en het voorkomen, signaleren en stoppen van

kindermishandeling.

We willen dat meldpunt Veilig Thuis bij alle Apeldoorners breder bekend worden gemaakt,

middels regelmatige campagnes. De regionale aanpak huiselijk geweld moet worden

voortgezet.

Bij complexe scheidingen in gezinnen willen wij dat altijd beide ouders worden betrokken. Als

dit niet gebeurt kan dit leiden tot verkeerde conclusies, met soms jarenlange desastreuze

gevolgen voor de relatie tussen ouder en kind. In zulke situaties moet de gemeente zorgen

voor regie en het toewerken naar een integrale zorgaanpak. Drang moet worden vervangen

door intensieve vrijwillige hulp.

Een veilige plek voor minderheden

We streven naar een gemeente waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat. Waar inclusie

en acceptatie hoog op de agenda staan. We hebben daarbij niet alleen oog voor minderheden,

maar ook voor minderheden binnen de minderheden. Wij willen een gemeente zijn waar

mensen rekening houden met elkaar en waar iedereen zich vrij en veilig voelt, ongeacht

leeftijd, geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Een gemeente waar elke vorm

van racisme en discriminatie wordt bestreden. Waar iedereen veilig over straat kan en waar

meldingen van discriminatie altijd serieus worden genomen en voortvarend worden opgepakt.

Waardegerichte zorg

Wij zijn kritisch op de beweging naar minder zorgaanbieders en het werken met hoofd- en

onderaannemers. De relatie tussen de gemeente en jeugdzorginstelling is nu gericht op

beheersing en controle, en te weinig op de inhoud. Wij zien een constructie hoofd- en

onderaannemers niet als oplossing van dit probleem.

Wij zijn ook kritisch op de clustering per stadsdeel en het terugdringen van het aantal

ontmoetingsplekken. Het is belangrijk dat er voldoende spreiding blijft zodat iedereen op

loopafstand een ontmoetingsplek kan blijven bezoeken.
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Als het gaat om het aantal zorgaanbieders willen wij dat niet het aantal aanbieders, maar de

kwaliteit en de toegevoegde waarde leidend zijn bij onze contracten. Wij willen een

overzichtelijk aanbod van grote en kleinere kwaliteitsaanbieders, van preventief tot

specialistisch, gebaseerd op de waarde die zij toevoegen in de levens van onze inwoners.

Het persoonsgebonden budget (PGB) moet een volwaardig alternatief blijven en inwoners

moeten hier standaard op geattendeerd worden. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid

om zelf de zorg in te kopen die past bij hun persoonlijke situatie, culturele achtergrond of

levensovertuiging. Dat deze hulp geboden wordt door familie of anderszins bekenden is voor

de ChristenUnie geen reden om aan de kwaliteit van deze zorg te twijfelen, integendeel. Deze

relatief goedkope zorg is van cruciaal belang voor een klein percentage hulpvragers dat

daarmee meer eigen regie voert op de gekozen hulp en daar in de regel buitengewoon

tevreden over is.

Een duurzaam partnerschap met een beperkt aantal aanbieders, waarbij de focus ligt op een

goede samenhang in het aanbod heeft onze voorkeur. Dit aanbod is inclusief

levensbeschouwelijke zorg. Het toezicht op de kwaliteit moet duidelijk en goed geregeld zijn.

Budgetplafonds worden afgeschaft en aanbieders die afschalen worden niet gestraft met

lagere plafonds, maar beloond door ze als preferente, strategische partner aan te merken (zie

ook 1.1 Minder regels).

Zorg voor jonge moeders

We zijn trots op de opvangmogelijkheden voor jonge moeders in Apeldoorn en blijven inzetten

op preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. Speciale aandacht is er

voor het voorkomen van tienerzwangerschappen en de begeleiding van tienermoeders, zoals

het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) waarin vrouwen in kwetsbare posities toegang hebben

tot gratis anticonceptie en counseling. Het Coördinatiepunt Jonge Moeders (CJM) krijgt onze

warme steun. Door cursussen, huisvesting en begeleiding krijgen deze moeders alle hulp in de

keuze hun kind zelf groot te brengen.

2.2 Onderwijs dat gaven en talenten tot bloei brengt
Onderwijs is één van de belangrijkste bouwstenen van onze samenleving. Onderwijs biedt

kansen en perspectief en helpt kinderen, jongeren én volwassen hun talenten te ontdekken en

te ontwikkelen. Een school is een mini-samenleving op zichzelf. Leraren, schoolleiders en

ander onderwijspersoneel zetten zich samen met ouders met hart en ziel in voor de vorming

en ontwikkeling van onze kinderen. Zo bieden zij kinderen en jongeren de kans om zich te

ontwikkelen als persoon, zich te verhouden tot anderen en andersdenkenden, hun plek in de

samenleving te ontdekken en hun talenten te ontplooien.

We werken met de schoolbesturen aan onderwijs dat gaven en talenten tot bloei brengt.

Ouders moeten vanuit hun unieke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen

een school kunnen kiezen die aansluit bij hun waarden, identiteit en idealen.
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School moet een plek zijn waar kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij

hechten grote waarde aan voorlichtingsprogramma’s over omgang met andersdenkenden en

minderheden. Programma’s met aandacht voor belangrijke lessen uit het verleden, zoals

voorlichting over de Holocaust en bestrijding van antisemitisme, verdienen onze steun. Ook

Apeldoorn heeft hierin haar eigen geschiedenis, zoals de verschrikkelijke gebeurtenissen bij

het Apeldoornse Bosch en de razzia’s van 2 oktober en 2 december 1944.

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft moeten onderwijs, preventie en jeugdhulp

goed op elkaar afgestemd worden. Als er sprake is van (taal-)achterstand bij jonge kinderen

kan het Centrum voor Jeugd en Gezin verwijzen naar peuterspeelzalen of kinderdagverblijven

met een Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma. Scholen worden gestimuleerd

gebruik te maken van voorzieningen die kansenongelijkheid laat afnemen, zoals Op Stap.

De pilots met passend onderwijs willen we voortzetten. Bij jongeren moet schooluitval zoveel

mogelijk worden voorkomen en de wachttijden voor hulp aan schoolverlaters moeten korter,

thuiszitten moet zoveel mogelijk worden voorkomen. (Financiële) regels en zogeheten

‘schotten’ tussen verschillende potjes moeten creatieve oplossingen in het belang van een kind

niet in de weg staan. De komst van praktisch onderwijs en leerwerkplekken zoals Walhallab of

varianten daarop juichen we toe. HBO onderwijs is mooi, maar ook het MBO - waar Apeldoorn

van oudsher een sterke positie heeft vervuld - is wat ons betreft een groot goed. Ook mogen

we trots zijn op onze status als belangrijke stagestad voor praktijkonderwijs (zie ook 4.2

Investeren in de volgende generatie).

Onderwijs, overheid en bedrijfsleven moeten goed op elkaar aansluiten. Hierbij moet vooral

aandacht zijn voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.

Bestrijding van onderwijsachterstanden

Als kinderen in een vroeg stadium taal- en ontwikkelachterstanden oplopen hebben zij daar de

rest van de schoolcarrière last van. Daarom is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zo

belangrijk. Daar krijgen peuters die dit nodig hebben extra ondersteuning zodat zij beter

voorbereid zijn op de basisschool. Toch blijkt dat nog lang niet alle kinderen die dit nodig

hebben de weg naar de VVE weten te vinden. Dit willen wij zo snel mogelijk rechtzetten.

Eén basisvoorziening voor het jonge kind

Onze gemeenten kent peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Integrale Kindcentra (IKC’s)

voor kinderen van 0-12 jaar. Wij willen dat in ieder geval voor de jongste kinderen (tussen 0

en 4 jaar) de versnippering tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en separate VVE-locaties

wordt tegengegaan. Ook moet er zoveel mogelijk sprake zijn van een doorgaande lijn voor

kinderen van 0-12 jaar. Daarmee wordt integratie van kinderen met een taalachterstand

bevorderd en segregatie van kinderen met een VVE indicatie voorkomen.
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Gelijke kansen voor kinderen van éénverdieners

Je komt pas in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als beide ouders werken. Dit zorgt voor

scheefgroei en kansenongelijkheid voor de kinderen van éénverdieners. De Tweede Kamer

heeft dit probleem erkend en sindsdien krijgen gemeenten jaarlijks een flinke som geld om

hier lokaal iets aan te doen. In vrijwel alle gemeenten wordt dit geld dan ook daadwerkelijk

voor deze ouders beschikbaar gesteld. Als het aan ons ligt, doet Apeldoorn dit ook zo gauw

mogelijk via het minimabeleid.

Kinderopvang voor langdurig zieke ouders

Als één van de ouders niet kan werken wegens ziekte vervalt ook het recht op

kinderopvangtoeslag. Maar een zieke vader of moeder is vaak ook niet in staat om zelfstandig

voor de kinderen te zorgen. Soms kan dit binnen het eigen netwerk worden opgelost, maar als

dat niet kan is er voor gezinnen met weinig financiële middelen de Sociaal Medische Indicatie

(SMI). Wij willen dat inwoners in een kwetsbare positie én medewerkers van de gemeente

duidelijker en actiever geïnformeerd worden over de mogelijkheid om deze tijdelijke

ondersteuning aan te vragen, de voorwaarden daarvan, én de mogelijkheid om gebruik te

maken van de hardheidsclausule.

Ouderbijdrage echt vrijwillig

De vrijwillige ouderbijdrage die scholen vragen mag kinderen niet in de weg zitten bij de keuze

van een school of de deelname aan een activiteit. De mogelijkheden voor ondersteuning,

bijvoorbeeld door Stichting Leergeld en het noodfonds voor kinderen, moeten voor al onze

inwoners bekend zijn.

Versterking van jeugdhulp in en bij de school

De samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg wordt versterkt. Kwetsbare jongeren

uit het speciaal onderwijs worden begeleid naar een waardevolle plek in onze samenleving.

Wij vinden het werk van de schoolmaatschappelijk werker van grote waarde, dit moet

doorgang blijven vinden.

Voorkomen van thuiszitten

Hoewel er de laatste jaren stappen zijn gezet om thuiszitters sneller weer naar school te

krijgen, is er meer nodig om dit hardnekkige probleem aan te pakken. Het wordt mogelijk om

tijdelijk een combinatie van onderwijs op afstand en fysiek onderwijs te volgen, als opstapje

naar de terugkeer naar volledig onderwijs.
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Gezond schoolklimaat

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs,

voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Wij vinden dat die verantwoordelijkheid gepaard

gaat met meer aandacht voor duurzame onderwijshuisvesting en een gezond binnenklimaat.

Ventilatie en binnenklimaat aanpassen in scholen lijkt eenvoudiger dan het in de praktijk is.

Vaak moet er ook bouwkundig veel meer aangepakt worden om dit te realiseren. De

gemeente moet zoveel mogelijk bij renovatie of nieuwbouw aspecten van duurzaamheid en

een gezond binnenklimaat meepakken. Urgente knelpunten in scholen die nog niet aan de

beurt zijn verdienen een maatwerk-aanpak in overleg met de besturen.

Aandacht voor jonge mantelzorgers

Wij zijn blij met de programma’s die vanuit het CJG en De Kap zijn ontwikkeld voor jonge

mantelzorgers: kinderen en jongeren die vanwege ziekte van een gezinslid ook thuis hun

steentje bijdragen. Wij vinden het belangrijk dat hier meer aandacht voor komt, bijvoorbeeld

op school en bij de sportvereniging.

2.3 Zorg voor kwetsbare inwoners
Al sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning aan inwoners,

via de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. En al sinds die tijd worstelen gemeenten -

ook Apeldoorn - met deze enorme opgave, die zwaar drukt op de gemeentebegroting.

Dankzij een stevige lobby vanuit de Nederlandse gemeenten, is het gelukt om meer middelen

vanuit het Rijk af te dwingen voor de uitvoering van deze taken. Dat geeft lucht. Maar

daarmee zijn we er nog niet. De zorgkosten blijven stijgen en we zullen moeten blijven

inzetten op welzijn, algemene voorzieningen, preventie en vrijwilligerswerk. Daarom is het

belangrijk om te investeren in preventieve activiteiten en kansrijke initiatieven die ontstaan

vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van inwoners en zorgprofessionals.

Kwetsbare inwoners die tussen wal en schip dreigen te raken kunnen bij het Sociaal Wijkteam

terecht, maar moeten ook een beroep kunnen doen op een onafhankelijke gemeentelijke

Ombudsman die in knellende gevallen advies geeft, vergelijkbaar met de onafhankelijke

bezwarencommissie en het meldpunt sociaal. De aanwezigheid van het Sociaal Wijkteam in de

dorpen moet worden versterkt.

Zorg voor mensen met een beperking

Begin 2020 ondertekende Apeldoorn het manifest Iedereen doet mee!, een uitwerking van het

VN-verdrag Handicap. Het is belangrijk dat dit de komende jaren verder wordt uitgewerkt. Dit

doen we onder andere door een lokale inclusie agenda op te stellen. Daarin staan concrete

maatregelen om Apeldoorn inclusiever en toegankelijker te maken voor mensen met een
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fysieke of mentale beperking.

Wij vinden het belangrijk dat de binnenstad, openbare gebouwen en evenementen

toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking en dat drempels worden weggenomen,

letterlijk en figuurlijk. Zo moeten alle bushaltes en het stationsplein toegankelijk zijn ingericht,

voor mensen die slecht ter been zijn, maar óók voor mensen met een visuele beperking. Naast

de Adviesraad Sociaal Domein moeten ook inwoners met een beperking zelf, hun

vertegenwoordigers en cliëntenraden zoals het Platform Gehandicapten actief en bij aanvang

betrokken worden bij belangrijke beleidswijzigingen en bij de inrichting van de openbare

ruimte en publieke gebouwen.

Zorg voor mensen met verward gedrag

Mensen met verward gedrag horen niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van

mensen in hun omgeving en hulpverleners. We investeren in beschermd wonen en in de zorg

voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen. We zorgen ervoor dat de beweging naar

Beschermd Thuis zorgvuldig wordt gemaakt: voldoende beschikbare ambulante zorg,

inloophuizen en time-out voorzieningen horen daarbij. Een initiatief als het Herstelplein

Oost-Veluwe / Korak past hier naadloos in en juichen wij dan ook van harte toe.

We ondersteunen buurten om ook psychisch kwetsbare mensen goed in hun wijk op te

vangen, door middel van goede voorlichting en advies, cursussen en een goede bereikbaarheid

van hulpverlening.

Wij geloven dat het goed is dat mensen met verward gedrag zoveel mogelijk in de wijk

kunnen (blijven) wonen. Wél is het van belang dat ook buren weten waar ze terecht kunnen

voor vragen, of voor het melden van zorgen of overlast. De lessen uit het programma “Weer

thuis in de wijk” worden hierbij ter harte genomen. Het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag

moet voldoende bekend zijn.

Zorg voor mensen zonder dak

De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak

boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in

basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar

noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

Er moet altijd voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen zijn. Niemand in

Apeldoorn slaapt buiten zijn/haar wil op straat, zeker niet in de winter. Daarom willen wij dat

er in de wintermaanden altijd extra capaciteit beschikbaar is. Ook moet ieder najaar

afstemming plaatsvinden tussen gemeente, hulpverlening en politie ter voorbereiding op de

volgende winterperiode.

Housing First is voor ons een leidend principe: het werkt het best om daklozen niet in een
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opvang, maar in een eigen woning te begeleiden. Samen met woningcorporaties worden

afspraken gemaakt over het beschikbaar houden van woningen voor mensen met een acute

woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden. Gezinnen met kinderen komen in

aanmerking voor urgentie.

Jongeren dak- en thuisloosheid moet worden voorkomen. De beste manier om dat te doen is

door voldoende betaalbare woningen voor jongeren beschikbaar te hebben (zie hoofdstuk 4

Wonen). En door ervoor te zorgen dat jongeren voldoende inkomen hebben, zodat zij in hun

huisvesting en levensonderhoud kunnen voorzien. Voor zwerfjongeren wordt daarom het

project “Wonen met kansen” nieuw leven ingeblazen én uitgebreid.

Een einde aan mensenhandel en uitbuiting

Mensenhandel, dwang en uitbuiting zijn aan de orde van de dag in Nederland. Jaarlijks zijn

hier 5.000 tot 7.500 mensen slachtoffer van. De grootste groep bestaat uit minderjarige

slachtoffers van seksuele uitbuiting. Of het nu gaat om seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of

criminele uitbuiting: er moet een einde komen aan moderne slavernij. De legalisatie van de

prostitutie in Nederland heeft ertoe geleid dat een grote groep vrouwen gevangen zit in een

legaal maar failliet systeem. Een seksindustrie, waar steeds opnieuw vrouwen - vaak afkomstig

uit de armste landen - uit pure armoede in verzeild raken. Prostitutie is ongelijkwaardig, er is

meestal sprake van machtsongelijkheid, economische ongelijkheid en genderongelijkheid.

Daarom zijn wij tegen iedere vorm van prostitutie en kiezen wij voor een beleid dat zo min

mogelijk slachtoffers maakt. Want het grove onrecht dat kwetsbare mensen wordt aangedaan

willen we bestrijden. Door goede hulp te bieden, door goede opsporing en berechting van

allen die zich schuldig maken aan dwang, uitbuiting of het sponsoren ervan, en stoppen met

het legalisatiebeleid.

Doordat prostitutie steeds meer verschuift naar thuiswerken en het via internet diensten

aanbieden, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook het risico

op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. Ook het ronselen van jongeren is een snel groeiend

probleem. Zowel meisjes als jongens worden steeds vaker via sexting door loverboys benaderd

en jongeren worden steeds vaker ingezet voor drugstransporten. Jongeren zijn waardevol en

daarom willen wij met volle overtuiging tegen deze ontwikkelingen vechten. Het is belangrijk

dat voorlichtingsprogramma’s zoals de Ben Je Oké campagne op scholen en in het

uitgaansleven doorgang vinden.

Uitstap- en hulpprogramma’s vormen een structureel onderdeel van het prostitutiebeleid.

Apeldoorn blijft investeren in uitstapprogramma voor prostituees.

Uitstappen is één, de samenleving instappen is twee. Daarom wordt de doelstelling van het

uitstapprogramma verbreed, naar hulp bij het vinden van werk, huisvesting (inclusief

urgentieverklaring), scholing en schuldhulpverlening. Zo worden slachtoffers uit de klauwen

van handelaren gehouden. In ons prostitutiebeleid moet ook aandacht worden besteed aan
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mannen/jongensprostitutie.

Wij willen een uitsterfbeleid voor bestaande seksinrichtingen en de vestiging van nieuwe

voorkomen. Voor exploitanten komt er een “one strike, you’re out” beleid: bij overtreding

wordt een inrichting direct gesloten en krijgt het pand een nieuwe bestemming.

We investeren in voorlichtingsprogramma’s om jongeren te waarschuwen tegen de gevaren

van loverboys. Door betere samenwerking tussen ouders, scholen en politie wordt de snelle

opkomst van ronselaars tegengegaan. De gemeente Apeldoorn zorgt voor een veilige opvang

voor slachtoffers van loverboys en mensenhandelaren. In ons jeugdhulpbeleid komt extra

aandacht voor preventie, omdat kwetsbare jongeren het risico lopen dader of slachtoffer te

worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Er wordt streng toegezien op de registratieplicht (ook bij escort en thuiswerkende prostituees),

het bieden van hulp aan prostituees onder de 21 jaar, illegale prostitutie en het bezoeken

ervan.

Er vindt regelmatig controle plaats op arbeidsuitbuiting bij grote Apeldoornse werkgevers in

o.a. de bouw, de agrarische sector en de vleesindustrie. Misstanden worden hard aangepakt.

Vluchtelingen

Nieuwkomers moeten zoveel mogelijk vanaf de eerste dag taalles kunnen volgen. Dat geldt

voor alle asielzoekers en (arbeids)migranten.

Ook wordt vanaf dag één gezocht naar een plek waar nieuwkomers zich actief kunnen inzetten

in onze samenleving. Denk aan vrijwilligerswerk buiten het asielzoekerscentrum en het kunnen

participeren in het sport- en verenigingswezen. Dit is bevorderlijk voor het geestelijk welzijn en

de integratie van nieuwkomers, zoals het sneller leren van de Nederlandse taal en cultuur en

het opbouwen van een netwerk. Onze vrijwilligersorganisaties krijgen ruim baan om

activiteiten met nieuwkomers te ontplooien.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Het Verwey-Jonker Instituut becijferde dat het zorgwerk van kerken, moskeeën, synagogen en

tempels de gemeente Rotterdam jaarlijks zo’n 200 miljoen euro bespaart. Ook in Apeldoorn

zijn talloze vrijwilligers en mantelzorgers in alle lagen van de samenleving actief. Tot 40% van

alle Apeldoorners doet in enige vorm aan vrijwilligerswerk. Deze belangeloze inzet is van

onschatbare waarde. De gemeente moet vrijwilligerswerk daarom faciliteren en niet moeilijker

maken door extra regels of beperkingen. Het aanvragen en verantwoorden van subsidiegelden

moet simpeler en waar mogelijk ruimhartiger. Mantelzorgers verdienen een stevige waardering

en nog belangrijker: vervangende (respijt)zorg moet voor mantelzorgers toegankelijk en

geschikt zijn. En de toeleiding tot goede palliatieve zorg bij terminale patiënten moet een

vanzelfsprekendheid zijn.
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De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een

toegankelijke en uitnodigende respijtvoorziening. Ook komt er een visie op informele zorg en

hoe de positieve bijdrage daarvan aan de formele zorg kan worden versterkt. Ouders worden

proactief geholpen als de zorg voor hun kind met beperkingen of handicaps een zware

administratieve last met zich meebrengt. De mantelzorgwaardering gaat terug naar honderd

euro.

Omzien naar onze ouderen

Apeldoorn telt ongeveer 35.000 vijfenzestigplussers, dat is 21% van al onze inwoners. De

komende jaren zal dit door vergrijzing verder toenemen. Ouderen betekenen veel voor onze

samenleving. Zij verdienen ons respect vanwege hun levenservaring en onze zorg als zij

kwetsbaar worden. Ouderen weten zich steeds langer zelfstandig te redden, of zelf hulp te

organiseren. Maar lichamelijke of geestelijke klachten kunnen ertoe leiden dat mensen

afhankelijk worden van steun. Eenzaamheid ligt steeds vaker op de loer.

Wij willen dat het manifest ‘Waardig Ouder Worden

2.0 wordt uitgevoerd. Daarmee werken we aan de

waardering van ouderdom, het voorkomen van

eenzaamheid en het stimuleren van mantelzorg en

vrijwilligerswerk. Maar ook investeren we in

levensbegeleiders en palliatieve zorg en krijgen

passende zorg en woonvormen meer ruimte.

Ontmoetingsplekken hebben specifiek aandacht voor

ouderen. Zij vervullen een belangrijke

signaleringsfunctie. Projecten van het

Seniorenplatform Apeldoorn zoals ‘Het Nieuwe Oud’,

waarin de sociale cohesie door plaatselijke initiatieven

wordt versterkt en ‘De Groene Sociëteit’ waarmee

eenzaamheid wordt bestreden door deelname aan

culturele en sociale activiteiten te stimuleren, zijn

prachtige voorbeelden van initiatieven uit de

samenleving die volop steun van de gemeente

verdienen.

Samen met onze maatschappelijke partners (zoals

Stimenz, MEE Veluwe, Seniorenplatform Apeldoorn en de ouderenbonden KBO en PCOB)

blijven we actief werken aan seniorenvoorlichting. Ouderenadviseurs gaan met senioren in

gesprek over de voorzieningen in de wijk, beschikbare regelingen en (verborgen) problemen,

zoals eenzaamheidsproblematiek, verwaarlozing en onopgemerkte achteruitgang en de

gevaren van financiële uitbuiting.
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Apeldoorn heeft eind 2017 de intentieverklaring dementievriendelijke gemeente ondertekend.

We willen ons inspannen om aan die ambitie invulling te blijven geven.

Er moet extra aandacht komen voor senioren met een migratie achtergrond. Het is inmiddels

ruim vijftig jaar geleden dat de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders zich in

Nederland vestigden. Zij hebben hard gewerkt voor de groei en bloei van ons land. Nu zij op

leeftijd zijn moet er voldoende (cultuursensitieve) hulp en ondersteuning beschikbaar zijn.
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Hoofdstuk 3: Gezondheid en sport

3.1 Een drugsvrije samenleving
Hard- en softdrugs hebben een verwoestend effect op mensen en zijn de motor achter de

groei van veel criminaliteit. Steeds vaker zijn er berichten over dumpingen van drugsafval in

woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. Wij

vinden dat er een einde moet komen aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de

productie en handel in drugs. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de

problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken,

het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs. In de regio en in de

provincie maken wij ons sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en

overlast aan te pakken.

Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen

dat tieners de stap naar criminaliteit maken. Wij willen dat er meer aandacht komt voor de

maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, voor specifieke doelgroepen

en voor ouders. Wij zijn tegen de legalisatie van alle vormen van drugs, omdat daar een

normaliserend effect van uitgaat. Roken in en bij speeltuinen en sportlocaties wordt

ontmoedigd (zie ook 2.4 Evenementen drugsvrij en 2.5 Gezond sporten).

Geen coffeeshops

Wij willen een uitsterfbeleid voor coffeeshops: er komen géén nieuwe coffeeshops bij en

lopende vergunningen worden niet verlengd. Bij bestaande coffeeshops wordt streng

gehandhaafd op de AHOJ-GI-criteria: niet Afficheren, geen Harddrugs, geen Overlast, geen

Jeugd onder de 18, geen Grote hoeveelheden verhandelen en er wordt alleen verkocht aan

Ingezetenen. Het afstandscriterium tot scholen van minimaal 300 meter wordt strikt

gehandhaafd en er wordt streng opgetreden tegen overlast. Coffeeshop ‘t Bunkertje aan de

Laan van Mensenrechten moet daarom ook zo snel mogelijk worden gesloten. Signalen uit de

buurt moeten hierbij zwaar wegen. Net als bij casino’s moet ook door coffeeshops actief de

samenwerking met verslavingszorg worden gezocht om klanten die bovenmatig

verslavingsgedrag vertonen te helpen.

Geen wietteelt

Wij zijn tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en dus ook geen voorstander van het

experimenteren hiermee in Apeldoorn. Wiet is en blijft een verboden middel.

Geen casino’s

Gokken is geen onschuldig spelletje, maar een verslavende bezigheid. De liberalisering van het

gokbeleid heeft, zo blijkt uit de ons omringende landen, een opstuwend effect op het aantal

gokkers en probleemgokkers. Dat raakt niet alleen hen, maar ook hun families, met alle

financiële ellende die volgt. Wij willen gokken zoveel mogelijk bestrijden en spannen ons in om
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te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken. Het aantal casino’s en gokhallen moet

worden verminderd en de vestiging van nieuwe voorkomen. Het kindercasino aan de

Hoofdstraat wordt gesloten. Casino’s moeten maatregelen nemen als zij verslavingsgedrag

signaleren en hun klanten richting verslavingszorg verwijzen. Ook trekken we geld uit om

inwoners te wijzen op de gevaren van online gokken.

Geen alcohol<18

Ook alcohol maakt meer kapot dan je lief is. De verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar is

een goede zaak, maar er kan nog meer gedaan worden om minderjarige jongeren te

beschermen tegen de gevaren van alcoholmisbruik. Niet alleen effectieve handhaving is

hiervoor nodig, maar ook preventieprogramma’s gericht op jongeren en hun ouders. De

kroegentocht voor ouders en pubers die samen met Tactus Verslavingszorg en het CJG wordt

georganiseerd is hier een mooi voorbeeld van. Wij willen dat er voldoende toezichtcapaciteit is

voor het handhaven van de Drank- en Horecawet. Dit geldt zowel voor het uitgaansgebied in

de binnenstad, als ook voor de handhaving op drankketen in dorpen.

Wij staan kritisch tegenover het aanbieden van alcohol bij kledingwinkels en kappers. Door

deze versoepeling van de regels neemt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van alcohol

toe. Deze normalisering van alcohol heeft een ongewenste invloed op de verwachtingen en

normen die kinderen ontwikkelen ten aanzien van alcohol. Ook is dit een vorm van oneerlijke

concurrentie richting horeca uitbaters.

Lachgas verbieden

Lachgas is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken,

maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu. Het gebruik van lachgas in de

openbare ruimte is inmiddels verboden in Apeldoorn. Wij blijven inzetten op een landelijk

verbod op lachgas. Tot die tijd krijgen politie, boa‘s en jongerenwerkers alle ruimte en

voldoende middelen om het gebruik van lachgas tegen te gaan en in te zetten op voorlichting

en preventie op scholen en social media. Behalve voor lachgas geldt dit wat ons betreft ook

voor alle andere vormen van (nieuwe en nog) niet verboden drugs, zoals 3-mmc en andere

designerdrugs die nog niet in de opiumwet zijn opgenomen.

Evenementen drugsvrij

Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden.

Organisatoren nemen hier hun verantwoordelijkheid in. We zetten in op voldoende capaciteit

voor handhaving van de Opiumwet. Roken en sporten gaat niet samen. Sportevenementen zijn

daarom rookvrij.

3.2 Sporten en bewegen
Een gezonde leefstijl is weliswaar de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar de gemeente

Apeldoorn zou een gezonde leefstijl in alle leeftijdsgroepen zo veel mogelijk moeten

stimuleren. Door te investeren in preventie maken we het voor mensen makkelijker om
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gezonde keuzes te maken. De gemeente Apeldoorn gaat door met project Jongeren op

Gezond Gewicht (JOGG) onder de noemer “Gewoon gezond in Apeldoorn”. Wij vragen hierbij

aandacht voor over- én ondergewicht, voldoende bewegen, gezond eten en geven voorlichting

over de gevaren van o.a. roken, blowen, alcohol, etc.

Breedtesport

Sporten kan niet alleen erg leuk en ontspannend zijn, het is ook nog eens gezond en zorgt

voor verbinding met elkaar. Het is daarom belangrijk dat iedereen, jong en oud, dichtbij en

betaalbaar kan sporten. De gemeente moet de focus leggen op de recreatieve sport- en

amateurverenigingen, zij zijn de drijvende kracht achter een sportieve stad.

Topsportevenementen geven een impuls, maar mogen niet ten koste gaan van deze lokale

verenigingen.

De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het

gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Initiatieven die

vanuit de maatschappij worden aangedragen en die bijdragen aan een sportieve gemeente,

moeten zo veel mogelijk worden ondersteund. Het lokale sport- en beweegakkoord dat door

verenigingen, sportraad en gemeente is vastgesteld is een voorbeeld van een goede

samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners.

Sportgebouwen

Sportaccommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid

bijdragen aan exploitatie en onderhoud. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met

het multifunctioneel benutten van gebouwen om zo gebruik te optimaliseren en de

samenwerking tussen de verschillende gebruikers zoveel mogelijk te bevorderen. We zetten in

op het verder verduurzamen van sportaccommodaties en lichtinstallaties.

Sporten voor iedereen

In het beleid van de gemeente wordt ruim aandacht geschonken aan sporten voor senioren en

gehandicapten. Ook moeten lokale regelingen voor minima (zoals Regelrecht en de Stadspas)

voldoende bekend zijn, zodat ook mensen met een kleine beurs de kans krijgen om deel te

nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Zo moet ook de mogelijkheid voor kinderen uit

minimagezinnen om een tegemoetkoming te krijgen bij het Zwemdiploma A meer bekendheid

krijgen.

Gezond sporten

Alcohol en roken passen niet bij een gezonde levensstijl. Alcoholgebruik en roken in

sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een alcohol- en

rookconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor

zijn als aanvulling op het Lokaal Preventieakkoord. Ook sportevenementen zijn rook- en

alcoholvrij.
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Sporten in de wijk

Wij zijn blij dat het aantal beweegcoaches de afgelopen jaren flink is gegroeid. Een

langgekoesterde wens. Wat blijft is de wens voor voldoende laagdrempelige

sportvoorzieningen in de buurt: grasveldjes, beweegroutes voor jong en oud, voetbalkooien en

basketbalpleintjes.

Kinderen moeten ruimte hebben om veilig buiten te kunnen spelen. Wat ons betreft wordt

Apeldoorn de speelvriendelijkste gemeente van Nederland.  Waar mogelijk moet de openbare

ruimte zo ingericht worden dat kinderen hiertoe worden uitgedaagd. Dit betekent soms ook

bewust niets doen: een rommelveldje, een klimboom en bosjes om in te spelen geven

kinderen de ruimte voor avontuur.

De afgelopen jaren zijn op allerlei plekken (water-)speelplekken aangelegd en bij scholen zijn

een aantal groene schoolpleinen ontwikkeld met hulp van de gemeente. Er is veel kennis en

ervaring opgedaan en het enthousiasme wordt alleen maar groter. Schoolpleinen moeten

toegankelijk zijn, zoals ook in de regeling Gezinsstad schoolpleinen is opgenomen.

Sporten en bewegen is vóór en ván ons allemaal. Samen met inwoners van de wijk wordt

gezocht naar meer mogelijkheden voor binnen- en buitensport, zoals beweegpleinen,

trapveldjes, skateparks en natuurspeelplekken (zie ook 2.1 Kindvriendelijkste gemeente).
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Hoofdstuk 4: Een economie waarin mensen kunnen bloeien

4.1 Economie
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere

overheden een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de

(regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel

om andere doelen te realiseren. Maar de economie draait wat ons betreft niet in de eerste

plaats om kwantiteit, maar vooral ook om kwaliteit. Het gaat niet alleen om groeien en

consumeren, maar om kwaliteit van leven voor onze inwoners. Niet groei, maar bloei. We

willen dat de investeringen die we doen daadwerkelijk waarde toevoegen aan onze stad en

onze dorpen.

Het MKB is daarbij onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen

van producten en voor de leefbaarheid. Wij willen blijven investeren in goede infrastructuur en

betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om

lokaal en regionaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Zij stelt zich op

als een partner voor ondernemers.

Onze inzet moet gericht zijn op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid. We durven

daarbij ook kritisch te zijn en de rode loper vooral uit te rollen voor bedrijven die bij de

Apeldoornse waarden passen. Grote vervuilers zijn niet welkom en nieuwe bedrijven moeten

een toegevoegde waarde leveren, ook aan het bestaande lokale ondernemersklimaat.

De inkoop van de gemeente dient daarom zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren.

Sociale ondernemers en het MKB krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en

overheidsinkoop, en worden actief betrokken bij maatschappelijke uitdagingen. Bij alle

aanbestedingen is het inzichtelijk maken van social return een voorwaarde.

De gemeente moet lokale en regionale economische clusters versterken en uitdragen. Denk

bijvoorbeeld aan Cleantech, de belangrijke lokale werkgevers, de landbouw, toerisme en de

transportsector. Apeldoorn zet zich daarbij in voor goede samenwerking met buurgemeenten

en provincie als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid.

Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat

ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de

overlast te beperken.

ZZP'ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van

goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, één gemeentelijk aanspreekpunt
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voor ondernemers en flexplekken in het stadhuis open te stellen voor lokale start-ups. Ook

andere Apeldoornse werkgevers worden gestimuleerd een (startende) zzp'er te adopteren,

ondernemers helpen ondernemers.

Duurzame bedrijventerreinen

Wij zetten in op de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen, bijvoorbeeld

door het instellen van een ondernemersfonds om het gebied blijvend te onderhouden en

energiebesparing en verduurzaming te stimuleren. De aangenomen motie van de ChristenUnie

om ondernemers te stimuleren bij de aanleg van zonneparken ook ‘zon op dak’ te realiseren

moet actief worden opgepakt.

Bedrijventerreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.

De Ecofactorij is hier een goed voorbeeld van. Bedrijventerreinen moeten optimaal worden

ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.

Er komen geen nieuwe bedrijventerreinen bij zolang er geen duurzame oplossing is voor

leegstand op oude bedrijventerreinen. Bestaande bedrijventerrein in de stad, zoals bij Kanaal

Zuid, worden zoveel mogelijk verplaatst naar de randen, om ruimte te maken voor

woningbouw.
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Bloeiende binnenstad

De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moet worden ingespeeld, waarbij

aandacht geldt voor de leefbaarheid van de kernen en voor sociale veiligheid van winkelstraten

(wonen boven winkels). We hebben daarbij vooral aandacht voor lokale winkeliers die moeten

opboksen tegen de lange adem van grote landelijke ketens. Het karakter van de binnenstad

moet beschermd blijven.

Het voetgangersgebied in het centrum wordt uitgebreid. Er komen heldere verbindingen en

looproutes tussen onze parken, voetgangers, fietsers en elektrische vervoersmiddelen krijgen

voorrang, de auto wordt geweerd. Ook de bevoorrading van winkels gebeurt uitsluitend nog

met schone transportmiddelen, vanuit hubs aan de rand van de binnenstad (zie ook 4.3

Openbaar vervoer en 4.5 Energiebesparing).

We zijn blij met de ontwikkeling van zogeheten “woonkels” in de binnenstad: het

transformeren van winkelruimtes naar woningen was een duidelijke wens uit ons vorige

verkiezingsprogramma. Ook zijn we blij met de komst van meer horeca langs de Hoofdstraat.

Om leegstand in de binnenstad tegen te gaan blijft het nodig om ruimte te bieden aan

meerdere bestemmingen, of dat nou wonen, horeca of detailhandel is.

Er komen geen nieuwe winkelcentra in het buitengebied (grootschalige winkels/ outletcentra),

om een levensvatbare middenstand overeind te houden. Door een goed winkellocatiebeleid

wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd. In dorpen en wijken worden functies zoveel

mogelijk behouden en waar mogelijk gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank etc.).

Recreatie

Apeldoorn is een toeristisch toplandschap. De Apenheul, Julianatoren en Paleis Het Loo

trekken toeristen uit het hele land. Daar moeten we zuinig op zijn. Tegelijk moet dit niet

onevenredig overlast geven aan de eigen bevolking of ten koste gaan van onze natuur.

Vormen van recreatie die het groene karakter aantasten, zijn op termijn schadelijk voor de

sector als geheel en dienen daarom geweerd te worden. (Voor de parkeerproblematiek bij

Apenheul / Apeldoorn - West zie 5.4 Parkeren).

Diverse projecten lenen zich voor aantrekkelijke wandelroutes. Te denken valt hierbij aan de

weer bovengronds gehaalde Grift, of herstelde beken en sprengen. Het groeiende netwerk van

Klompenpaden en toeristische fietsroutes rond Apeldoorn kan samen met partners als

Natuurmonumenten nog verder worden uitgebreid. Langs deze routes moeten voldoende

rustpunten zijn (bankjes) voor senioren.
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Koopzondag

Sinds 2015 is de gewijzigde winkeltijdenverordening van kracht: winkels mogen elke zondag

van 12:00 tot 18:00 open. Wij zien dat als een ongewenste stap richting een 24-uurs

economie en kleine zelfstandigen hebben het hierdoor extra moeilijk gekregen.

De zondagsopenstelling wordt niet verder verruimd (op zondagochtend blijven winkels en

horeca dicht) en we doen niet aan verplichte zondagsopenstelling: ondernemers mogen niet

contractueel gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen. Als het mogelijk is

draaien we de zondagsopenstelling terug en wordt de zondagsrust in ere hersteld.

Werknemers die niet op zondag willen werken mogen daarom niet worden gediscrimineerd.

4.2 Werk en inkomen
We leven in één van de rijkste landen ter wereld. Maar ook in onze regio heeft de coronacrisis

er hard ingehakt. Onder horecapersoneel en uitzendkrachten steeg het aantal uitkeringen met

ongeveer de helft. Het aantal jongeren onder de 27 dat een uitkering aanvroeg verdubbelde

zelfs. Dat de economie na de coronacrisis weer aantrekt neemt niet weg dat veel sectoren de

pijn van die magere jaren nog merken. Veel werkgevers zijn maar net aan het faillissement

ontsnapt en hebben weinig vlees op de botten. Het is dan ook van groot belang dat we de

komende jaren juist in deze sectoren blijven investeren en deze ondernemers en hun

werknemers voldoende ondersteunen.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij

de mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten. Wij zijn blij met experimenten binnen de

participatiewet en benieuwd naar de resultaten hiervan. Het blijft belangrijk om zoveel

mogelijk in te zetten op de eigen mogelijkheden en talenten van mensen.

Met de komst van het nieuwe werkbedrijf Lucrato (voorheen de Felua-groep) wordt

werkcapaciteit en werk met elkaar verbonden. Wij steunen deze coöperatieve samenwerking

tussen de sociale werkplaats en werkgevers. Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar

succesvolle reïntegratie- en leerwerktrajecten bieden, krijgen bij de gemeente een streepje

voor.

Kleinere (lokale) initiatieven zoals JobHulpMaatje en Campus Woudhuis die tot doel hebben

succesvolle re-integratietrajecten en arbeidsplaatsen te realiseren verdienen onze volle steun.

We stimuleren deze initiatieven om breed samen te werken aan een inclusievere samenleving.

Investeren in de volgende generatie

Als gemeente doen we er alles aan om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt goed te

begeleiden op weg naar, tussen en tijdens werk. Daarnaast creëert de gemeente zoveel

mogelijk werkplekken voor jongeren en inwoners waarvoor aanpassingen in het werk nodig

zijn.
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We zorgen ervoor dat het geld dat voor de aanpak voor jeugdwerkloosheid in de regio wordt

vrijgemaakt, ook daadwerkelijk daar aan besteed wordt. Hiervoor zoeken wij actief de

samenwerking met jongerenvakbonden. Wij hebben in onze gemeente als prioriteit dat alle

jongeren een diploma halen en dat jongeren worden geholpen een opleiding te kiezen die bij

hen past en uitzicht biedt op werk. Daarom stimuleert de gemeente de nauwe samenwerking

tussen (praktijk-)scholen en bedrijven. Er moeten voldoende stageplaatsen zijn en de

opleidingen voor sectoren waar tekorten zijn moeten aantrekkelijk zijn (zie ook 2.2 Onderwijs

dat gaven en talenten tot bloei brengt) .

Armoede en preventie

Wij willen armoede en de gevolgen ervan bestrijden. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan

genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met

kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij

armoede van generatie op generatie overgaat, moet worden doorbroken.

Wij zijn blij met doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer op

ontmoetingsplekken in de wijken, zoals de spreekuren van Centenkwesties.

De collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen blijft, met een tarief dat

passend is voor mensen in de bijstand en goede randvoorwaarden voor de doelgroep, zoals

een compensatie van of meeverzekerd eigen risico.

De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig

mogelijk gemaakt. Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening

terecht kunnen en wachttijden worden zoveel mogelijk benut door ook tijdens de wachttijd

alvast aan de slag te gaan met het ordenen van de administratie en het in kaart brengen van

de schulden.

Prachtige projecten uit de samenleving, zoals Apeldoorn Financieel Fit, Veil je Schulden en

Vakantiegeld samen delen, worden omarmd. Dat betekent dat zij op praktische en, waar

nodig, financiële steun van de gemeente moeten kunnen rekenen.

Laaggeletterdheid, maatschappelijk moeilijk mee kunnen komen en moeite hebben met het

toenemende beroep op de zelfredzaamheid moet worden onderkend. Mensen moeten op maat

geholpen kunnen worden om in hun zelfredzaamheid te groeien. De gemeente zorgt

bijvoorbeeld voor passende cursussen om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Taalhuis

Coda moet blijven. Alert zijn op laaggeletterdheid moet bij gemeenteambtenaren blijvend

onder de aandacht worden gebracht.
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Hoofdstuk 5: Leven op een groene en schone aarde

5.1 Wonen
Apeldoorn groeit. Een gevarieerd aanbod aan werkgelegenheid, de goede infrastructuur en

voldoende voorzieningen maken Apeldoorn tot een aantrekkelijke stad om te wonen en

werken. Het is dan ook belangrijk dat het woningaanbod en de kwaliteit en beschikbaarheid

van voorzieningen op peil blijven.

Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen wordt steeds lastiger in onze krappe woningmarkt met stijgende huur- en

koopprijzen. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de behoefte aan

betaalbare starterswoningen is groot. Daarom willen wij dat corporaties en ontwikkelaars hun

aanbod aanpassen aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen. Daarbij moeten er

meer starterswoningen gebouwd worden. De gemeente moet actief op deze ontwikkelingen

sturen.

We zijn blij met de proeven met deelwonen en huurverlaging voor grote gezinnen met een

laag inkomen (o.a. statushouders). Deze worden voortgezet. Op die manier wordt optimaal

gebruik gemaakt van het beperkte aantal beschikbare sociale huurwoningen.

We willen voorkomen dat de huren in de vrije sector onredelijk hard groeien en de kwaliteit en

duurzaamheid van deze woningen achterblijft. Daarom raken particuliere investeerders en

kamerverhuurders die via een verhuur- of omzettingsvergunning hun vastgoed verhuren en

daarbij onredelijke huurprijzen hanteren of het verhuurde niet goed onderhouden hun

vergunning kwijt.

Vanaf 2022 geldt een landelijke opkoopbescherming. Die zorgt ervoor dat huizen minder

makkelijk door investeerders kunnen worden opgekocht ten behoeve van verhuur, waardoor

ook starters op de woningmarkt een eerlijke kans maken op een koopwoning. Wij willen dat

Apeldoorn dit zo snel mogelijk doorvoert zodat ook onze lokale woningmarkt beter beschermd

wordt tegen nog hogere huren in de vrije sector. Beleggers worden uitgenodigd om meer

goedkope vrije sector huurwoningen te bouwen, waarbij de samenwerkingstafel middenhuur,

goed gebruikt kan worden.

Ook komt er een doelgroepenverordening die garandeert dat een deel van de

nieuwbouwwoningen langdurig betaalbaar blijft.

Woning splitsen wordt gratis

De vergunning om grote woningen op te splitsen in kleinere eenheden moet onder

voorwaarden gratis kunnen worden. Op die manier stimuleren we woningeigenaren om kleiner
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te gaan wonen en een deel van hun woning beschikbaar te stellen voor de woningmarkt. Zo

kan er snel meer woonruimte gecreëerd worden voor de vele woningzoekenden, zonder dat er

lang gewacht hoeft te worden op de bouw van nieuwe woningen en zonder beslag te leggen

op de schaarse ruimte.

Bouwen voor de toekomst

Onze woonagenda moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige

ontwikkelingen. Er zal de komende jaren veel bijgebouwd moeten worden om aan de

groeiende woningvraag te voldoen, eerst door slim binnen Apeldoorn te verdichten met

behoud van zoveel mogelijk groen, maar mogelijk ook door uitbreiden buiten de huidige

stadsgrenzen.

Nieuwe wijken zijn bij voorkeur gemengd, met een gezonde verdeling tussen woningen in het

goedkope, midden- en dure segment.

Transformatie van leegstaande kantoor- of bedrijfspanden wordt bevorderd. Geslaagde

voorbeelden zijn projecten die Cityside-apartments heeft gerealiseerd en hopelijk is ook de

renovatie van Westpoint zomer 2022 gereed.

Een leegstandsverordening met meldingsplicht, leegstandsoverleg en een verplichte

voordracht kan helpen om langdurige leegstand en verloedering, zoals ook bij het voormalig

Centraal Beheergebouw, tegen te gaan. Daarbij kan de gemeente een positieve rol spelen,

bijvoorbeeld door lokale ondernemers in positie te brengen.

Zolang een leegstandsbelasting wettelijk niet mogelijk is, kijken we actief mee met

vastgoedbeheerders naar mogelijkheden voor een goed leegstandsbeheer. Daarbij willen we

nieuwe, innovatieve mogelijkheden stimuleren en vastgoedbeheerders ondersteunen zodat dit

een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van de gemeente.

Seniorenwoningen

Apeldoorn biedt ruimte en stimuleert de bouw van levensloopbestendige woningen en wijken,

ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en

zorgondersteuning), zodat mensen langer in het eigen huis kunnen blijven wonen. Een veel

groter percentage van de woningbouw moet bestemd zijn voor senioren (55+) om hen aan

een geschikte woning te helpen en zo de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen.

Daarnaast moet een groot percentage nieuwe woningen in bestaande wijken voor ouderen

worden gebouwd, waardoor zij de mogelijkheid houden in hun eigen buurt te blijven wonen

en doorstroom binnen de wijken bevorderd wordt. Het project “Kleiner Wonen” van onze

woningcorporaties wordt voortgezet, om ouderen die graag willen doorstromen naar een

kleinere woning hierbij te ondersteunen.
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Woonvormen krijgen de ruimte

Gemengd wonen, knarrenhofjes en andere collectieve woonvormen voor senioren moeten

ruim baan krijgen. Ook moeten creatieve woonconcepten, specifiek gericht op jongeren, een

plek krijgen in ons woningbouwprogramma. Ook innovatieve woonconcepten zoals Tiny

Houses en Flexwonen worden omarmd. De gemeente moet daarvoor een actief

uitnodigingsbeleid voeren en specifieke locaties reserveren voor alternatieve woonvormen.

Woningbouw in de dorpen verdient extra aandacht, zodat ook toekomstige generaties een

toekomst hebben in hun eigen dorp. Wij zijn blij met recente en toekomstige kleinschalige

ontwikkelingen die goed in de omgeving passen, zoals de plannen in o.a. Klarenbeek, Lieren,

Loenen, Beekbergen, de Veenkamp in Uddel en het CPO in Hoenderloo.

Duurzaam wonen

In de komende jaren wordt het met ondersteuning van het Energieloket mensen financieel

gemakkelijker gemaakt om energiebesparingsmaatregelen in hun woning toe te passen.

Daarbij is veel aandacht voor inwoners die zelf geen of weinig investeringsruimte hebben: het

moet niet zo zijn dat de energietransitie tot een ‘duurzaamheidskloof’ tussen arm en rijk leidt.

We willen de duurzaamheid van alle woningen verbeteren. Dat moet de gemeente samen met

de woningcorporaties en andere grote huizeneigenaren oppakken. Daarbij gaat het om energie

opwekken, maar ook om het energiezuiniger maken van bestaande woningen.

We gaan voor meer vergroening en minder verstening rond woningbouw, en stimuleren

duurzame vormen van bouw, zoals houtskeletbouw. Alle nieuwbouw moet natuurinclusief zijn.

Leefbaarheid

De gemeente Apeldoorn is prettig leefbaar. Toch zijn er buurten waar de leefbaarheid onder

druk staat. Ook willen we de leefbaarheid in de andere wijken behouden. De vitaliteitsagenda

wordt daarom de komende jaren eerst opgesteld en uitgevoerd in vooral deze buurten waar

de leefbaarheid onder druk staat. Hierbij wordt de verduurzaming van woningen tegelijk

meegenomen. We vinden het essentieel dat inwoners, maar ook maatschappelijke

organisaties, van onze stad en dorpen zo vroeg mogelijk betrokken worden bij het opstellen en

uitvoeren van de vitaliteitsagenda’s. Hierbij kan goed gebruik gemaakt worden van het

zogenoemde Right to Challenge, of uitdaagrecht. Inwoners met een goed idee krijgen ook de

kans dat uit te voeren voor hun buurt.

5.2 Ruimte
De komende jaren zal er meer spanning liggen op ons ruimtegebruik. Het landschap en de

natuur is ons dierbaar, we willen rentmeester zijn. Tegelijk groeit het aantal huishoudens en

hebben we te maken met een energietransitie. We zullen daarom regelmatig gedwongen zijn

om keuzes te maken over ons ruimtegebruik.
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Ons uitgangspunt hierbij is om toekomstbestendig met onze ruimte om te gaan waarin natuur

en mens voorop staan: dubbel ruimtegebruik waar mogelijk en liever de hoogte in dan

uitbreiden.

We willen dat onze wijken en dorpen een veilige plek zijn om op te groeien, met voldoende

leefruimte om te bewegen en te ontspannen. Door slim ruimtegebruik moet dit zo worden

ingericht dat jong en oud voldoende mogelijkheden hebben om te sporten en te bewegen,

maar ook om te ontspannen. Maar de openbare ruimte is ook een plek waar kunst te zien is,

waar energie kan worden opgewekt, of waar water kan worden opgeslagen.

Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door inwoners gedaan

worden. Zo worden zij mede-eigenaar van hun eigen wijk of straat. De wijk wordt er een stuk

leuker van, het onderhoud gaat in goed gezamenlijk overleg en de sociale samenhang wordt

sterker.

Wij willen tijdelijk hergebruik van braakliggend terrein stimuleren. Bijvoorbeeld als

speelgebied, moestuin, minibos (ook wel Tiny Forest genoemd). Of als plek om zonne-energie

op te wekken. De Groene Mal en het Stadspark, waarbij groene stroken diep doordringen in de

stad en de auto te gast is, blijft van kracht als kwaliteit van Apeldoorn.

Onze parken en bossen zijn de longen van bomenstad Apeldoorn en onze groene dorpen.

Verdichting en vergroening moeten hand in hand gaan om hittestress te verminderen,

biodiversiteit te vergroten en bij te dragen aan schonere lucht en betere leefbaarheid. We

ondersteunen particuliere initiatieven die daaraan bijdragen.

Meer groen en meer bos is nodig voor de biodiversiteit en voor het vastleggen van CO2. We

streven daarbij naar maximale biodiversiteit, dus inheemse bomen. We zetten in op herstel

van houtwallen, singels en hagen (met vergoeding voor de boer) en voor structureel meer

bomen en/of struiken op/rond bedrijventerreinen en luchthavens en langs de gemeentelijke

infrastructuur (zie ook 5.5 Natuur en dierenwelzijn).

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daarvoor

moet je goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen

met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. De nieuwe Omgevingswet

moet hier verandering in brengen. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels,

onze leefomgeving bekijken vanuit verschillende sectoren zoals duurzaamheid en wonen en

meer ruimte bieden aan inwoners om zelf mee te praten over de toekomst van onze

gemeente. Participatie krijgt daarom extra aandacht, zowel bij initiatieven vanuit de gemeente

als bij initiatieven vanuit de samenleving. Een goede participatieverordening is daarvoor

cruciaal.

Apeldoorn speelde met de ‘Kookboeken’ alvast in op de nieuwe omgevingswet. Het
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Landschapskookboek en het Apeldoorns Dorpenkookboek geven inspirerende voorbeelden

over hoe er gebouwd en ontwikkeld kan worden.

Wij willen meer ‘ruimte voor ruimte’: bij het maken van plannen moet vooral voldoende ruimte

zijn voor groen en natuur. Bouwplannen moeten aansluiten bij het eigen karakter van

landschappen, dorpen en steden. Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo

lokaal mogelijk worden genomen, met veel aandacht voor participatie van inwoners, bedrijven

en belangenorganisaties.

Open landschappen willen wij zoveel mogelijk behouden. Verrommeling en versnippering van

het landschap moet worden tegengaan.

Recreatiegebieden horen zowel in en om de stad, ieder met hun eigen karakter. Wij willen

daarbij vooral investeren in wandel- en fietsgebieden. In de binnenstad willen we investeren in

een levendig gebruik van het Apeldoorns Kanaal met meer mogelijkheden om in, op en aan

het water te recreëren.

5.3 Energieke gemeente
De komende jaren staan we voor een grote energietransitie. Daar willen we ons de komende

jaren in Apeldoorn voor in zetten. We vinden dat de energietransitie nationaal, maar zeker ook

lokaal opgepakt dient te worden.

Onderdeel van het Nationaal Plan Energietransitie is een samenhangende visie op de ruimte

voor duurzame energieopwekking voor zonneparken en windmolens. Geen wildgroei, maar

zorgvuldige planning met participatie van onderop. Deze visie is lokaal opgenomen in de

Regionale Energie Strategie, kortweg de RES. Hoewel we blij zijn met de RES 1.0 is er wat ons

betreft nog veel meer wat onze aandacht verdient.

Zonne-energie
We willen dat er nog steviger wordt ingezet op zon-op-dak, zodat zonneparken niet meer dan

nodig aangelegd worden. Want het is belangrijk om onze natuur en landbouwgrond zoveel

mogelijk te sparen en maximaal gebruik te maken van rommelstroken bij industrie, langs

wegen en door zon-op-dak. Tegelijk is er nog te veel dakoppervlak dat niet gebruikt wordt.

Daarom willen we dat er meer instrumentarium ontwikkeld wordt, zodat vrij dakoppervlak

benut kan worden voor de opwek van duurzame energie met zonnepanelen. Dit moet ook

bedrijven en instellingen met grote daken helpen om zon-op-dak te realiseren. (Zie ook

bedrijventerreinen)

Ook willen we dat de gemeente proactief locaties gaat aanwijzen en bestemmen voor de

opwek van zonne-energie.
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Windenergie
We zijn voorstander van windenergie, niet in de laatste plaats omdat het nodig is voor een

goede energiemix. Maar natuur en energie gaan niet altijd makkelijk samen. Dat zien we

uitvergroot door de beschermde wespendief die het plaatsen van windmolens op de Veluwe

bemoeilijkt. We zullen daarom blijven zoeken naar mogelijkheden voor windenergie, zij het

groot en/of kleinschalig, waarin natuur en de wensen van inwoners zorgvuldig worden

gewogen.

Meedoen met groene energie
We zijn voorstander van financiële participatie, maar ook financiële

compensatie/onvoorwaardelijke financiële participatie bij het plaatsen van windmolens en

zonneparken. We hanteren daarbij een minimum van 50% lokaal eigendom en zeggenschap

als uitgangspunt. Zo zorgen we ervoor dat dat de opbrengsten ook aan direct omwonenden

ten goede komen. Lokale energiecoöperaties zoals deA, maar ook de gemeente zelf hebben

hierbij een essentiële rol.

Betrek inwoners, met name in het buitengebied, in een veel eerder stadium bij het zoeken

naar locaties voor wind en zon. Meer laagdrempelige manieren (incentives) om inwoners te

verleiden tot het verduurzamen van hun (koop)woning, waaronder de mogelijkheid tot een

langlopende subsidie op het isoleren van woningen. Waarbij we vinden dat er geen drempel

moet zijn voor de hoeveelheid isolerende maatregelen, om zo huishoudens met minder

financiële middelen ook te laten profiteren van dergelijke subsidies.

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden nauw betrokken worden bij plannen voor

energieopwekking en dat ze kunnen meeprofiteren van de voordelen, of gecompenseerd

worden voor nadelen. Buurtstroom Apeldoorn is hier een mooi voorbeeld van. Meedoen zorgt

ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Belangrijk is wel dat dit meedoen voor

iedereen bereikbaar is, ook voor de kleinere portemonnee. Lokale initiatieven, zoals deA,

Loenen Energie Neutraal, Kerschoten Energie Neutraal en de ideeën om in Uddel een

warmtenet aan te leggen zijn mooie voorbeelden van hoe de kennis en mogelijkheden van

lokale ondernemers en investeerders kunnen worden benut.

Afscheid nemen van aardgas

De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat

voor de bestaande bouw. Deze warmtetransitie is een langjarig proces dat vraagt om

langjarige inzet van beleid en middelen van onze gemeente. Onze inwoners kunnen sinds 2016

terecht bij het Energieloket voor zowel technische als financiële arrangementen om de eigen

woning aan te passen aan de toekomst. Bij de aangeboden oplossingen krijgt het lokale

bedrijfsleven een grote rol. Voor nieuwbouw moet gelden: geen gasaansluiting tenzij het écht

niet anders kan.
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Wijken met slecht geïsoleerde huizen en bewoners met lage inkomens moeten niet achteraan,

maar vooraan staan bij de energietransitie. Waar aardgas geleidelijk wordt vervangen door

duurzame warmte, wordt ook geïnvesteerd in isolatie, zodat de energierekening echt omlaag

gaat. Ook hierbij worden inwoners actief betrokken, zodat ze zelf kunnen meedenken en

meebeslissen over de nieuwe manier van verwarmen van hun woning.

Energiebesparing

De gemeente heeft inmiddels een aantal belangrijke afspraken gemaakt met lokale partners

om energie te besparen, schone energie op te wekken, minder uitstoot te produceren, afval te

scheiden en het gebruik van plastics terug te dringen. Dit zijn de zogeheten Greendeals.

Zo is er een Green Deal Zorg ondertekend met de lokale zorgaanbieders en een Green Deal

ZES, waarbij ZES staat voor Zero Emission Stadslogistiek. De gemeente heeft daarin samen

met de Cleantech Regio, Centrum Management, de wijkraad Centrum, SimplyMile, evofenedex,

Fietskoeriers Apeldoorn, Apeldoornse markt en de Bedrijvenkring Apeldoorn afspraken

gemaakt over een schone bevoorrading van de binnenstad.

Naast de Green Deals willen wij dat er afspraken gemaakt worden met de lokale bedrijven en

industrie om stappen in het terugdringen van het energieverbruik, het zelf opwekken en

opslaan van energie, energie en warmte te delen en afval terug te dringen. Verder willen wij

dat schone bevoorraders ontheffingen krijgen voor toegang en parkeren in de binnenstad en

willen we dat ook Apeldoorn werk gaat maken van het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval

met behulp van elektrische bakfietsen of zogeheten Cargobikes.

Duurzaamheid pakt de gemeente Apeldoorn integraal aan: het onderwerp wordt in ieder

beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.

De gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar

duurzame vormen van energiedelen en opslag een waardevolle inpassing kunnen krijgen.

Denk aan een buurtbatterij of energie-hub, waar bedrijven opgewekte energie kunnen delen.

Elke inwoner kan terecht bij het Energieloket en de energiecoaches inschakelen voor zowel

technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst.

De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, zoveel mogelijk

binnen de gemeentegrenzen opgewekt wordt.

In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en

eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van

eerlijke handel.

Als openbare straatverlichting vervangen wordt, dan wordt altijd ledverlichting gebruikt.
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5.4 Verkeer, Mobiliteit en Parkeren

Fiets

Wij blijven voorstander van een ambitieus fietsplan voor Apeldoorn.

In het verkeersbeleid wordt voorrang gegeven aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals
fietsers en voetgangers. Bij de (her)inrichting van wijken en wegen krijgt de fiets nadrukkelijk
de aandacht, fietsveiligheid is een speerpunt bij herinrichtingen van verkeerspunten.

Bij openbare gebouwen moet voldoende stallingsruimte voor fietsen te zijn. Stallingen in het
centrum blijven altijd gratis en moeten goed vindbaar en voldoende aanwezig zijn. Ook
moeten stallingen altijd fietsend te bereiken zijn. Als de loopafstand tot de fietsenstalling een
reden wordt om de auto te pakken, zijn we verkeerd bezig. Naast de bewaakte stallingen
moeten er daarom in de binnenstad meer fietsparkeervakken komen op plekken waar dat kan
en waar dat gewenst wordt. De wijkwinkelcentra blijven zoveel mogelijk toegankelijk voor
fietsers (fietser te gast).

Fietspaden dienen van goede kwaliteit te zijn. Er moet snelle doorstroming zijn bij
verkeerslichten, bijvoorbeeld door regensensoren te installeren en waar mogelijk moet de
fietser voorrang te geven op het overige verkeer. In de winter moeten doorgaande fietsroutes
altijd meegenomen worden in de strooiroutes als het glad is.

Fietssnelwegen maken het aantrekkelijker voor mensen die vanuit Apeldoorn in Deventer,
Zutphen, Barneveld, Ede, Harderwijk, Arnhem of Zwolle werken om ook eens de fiets te
pakken en de auto te laten staan. Of voor mensen die vanuit deze omliggende steden in
Apeldoorn komen werken. Wij zien een tweede fietssnelweg naar Zwolle dan ook graag zo snel
mogelijk gerealiseerd. De bestaande fietssnelweg naar Deventer wordt verbeterd.

Voetgangers

Looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen worden

zoveel mogelijk aangepast aan ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn.

Er is een duidelijk onderscheid tussen fietspaden en voetgangerspaden, zeker in drukke

gebieden.

Scholen

Rondom scholen wordt veel gefietst door kinderen. Voor hun veiligheid wordt extra aandacht

besteed aan de inrichting van wegen en fietspaden in de directe omgeving van scholen.

Kinderen met de auto naar school brengen moet worden ontmoedigd: hoe minder auto's des

te veiliger voor fietsers. (Fiets-)verkeerslessen aan kinderen worden daarom actief

gestimuleerd en waar nodig door de gemeente ondersteund.

Er moet vaker worden gecontroleerd op overtredingen binnen de bebouwde kom, met name

daar waar veel kinderen spelen en fietsen, in onze dorpen en in de omgeving van scholen en
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sportaccommodaties.

Routes met veel scholieren en wegen rond scholen worden duidelijk aangegeven en veiliger

gemaakt (zie ook 1.6 Veiligheid in het verkeer). We zijn blij dat inmiddels een start gemaakt is

met de aanleg van het fietspad tussen Klarenbeek en De Maten. De eerste fase is inmiddels

gerealiseerd, we hopen dat ook met de tweede fase snel een start gemaakt kan worden.

Openbaar vervoer

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit. We zijn blij met elektrisch busvervoer en

elektrische scooters. Wat ons betreft wordt ook de bevoorrading van winkels in de binnenstad

zo snel mogelijk 100% uitstootvrij. De afspraken die bij de ondertekening van de Green Deal

ZES (Zero Emission Stadslogistiek) zijn gemaakt met de Cleantech Regio, Centrum

Management, de wijkraad Centrum, SimplyMile, evofenedex, Fietskoeriers Apeldoorn,

Apeldoornse markt en de Bedrijvenkring Apeldoorn worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Samen met de provincie willen we werken aan een goede bereikbaarheid van de dorpen. De

provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, maar de gemeente blijft lobbyen voor

goede verbindingen naar en tussen de dorpen in onze gemeente. Daarnaast maakt de

gemeente de dorpen toegankelijk middels andere vormen van publiek vervoer, zoals

regiotaxi's, scholierenvervoer en Wmo-vervoer. Daarbij dient gelet te worden op een goede

dienstregeling en toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden.

De gemeente moet ook blijven lobbyen voor goede regionale verbindingen en waar mogelijk

pleiten voor snellere (spoor-)verbindingen. Wij willen een treinstation in Apeldoorn-West

(Station Ugchelen), met een goede treinverbinding naar Ede-Barneveld (zie ook 1.6 Veiligheid

in het verkeer).

Auto

Apeldoorn moet tijdig voorbereid zijn op de opkomst van elektrische vervoersmiddelen en het

nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. Daarom vinden we dat alle grotere

parkeerplaatsen (inclusief carpoolplekken) rond en binnen Apeldoorn de komende jaren

worden getransformeerd tot parkeerplaatsen met zonnepanelen erboven en daarbij worden

voorzien van voldoende laadpunten voor elektrische auto’s.

In de verkeers- en vervoersplannen worden doelstellingen voor CO2-reductie opgenomen.

Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik

van openbaar vervoer, fietsverkeer en de deelauto.

Als openbaar vervoer geen goede aansluiting biedt blijft carpoolen een goed alternatief. Bij

Apeldoorn-Noord moet daarom nog een carpoolplek komen.

Er komen meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen. Het gebruik van deelauto’s

wordt gestimuleerd.
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Parkeren

Parkeergeld wordt in principe aangewend voor het onderhouden van de openbare ruimte,

parkeergelegenheid, wegen en fietspaden. De kosten van parkeren moeten inzichtelijk zijn.

Om die reden pleiten wij voor een tarief per minuut of per 5 minuten in plaats van de huidige

23 minuten. Betaald parkeren in woonwijken gebeurt alleen bij voldoende draagvlak van

bewoners.

Bij het bouwen en onderhouden van parkeergarages is (sociale) veiligheid en voorzieningen

een belangrijk item.

Bij parkeerhubs en transferia bij belangrijke verkeersknooppunten in- en rondom de stad,

wordt gezocht naar een optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer, vervoer per

auto en belangrijke fietsroutes. Wij blijven ons inzetten voor een permanente oplossing voor

de parkeerproblematiek in Apeldoorn West, met name op piekdagen bij Apenheul. Als

parkeren op de voetbalvelden van AGOVV geen duurzame oplossing blijkt moet een

transferium bij de A1 of een meerlaags parkeerdek bij Apenheul opnieuw onderzocht worden.

In de huidige parkeerverordening loopt op ons verzoek een pilot met aparte tarieven voor

hulpverleners als artsen, verloskundigen en kraamhulp. Wat ons betreft komt voor deze

beroepen zo snel mogelijk een algemene parkeerontheffing.
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5.5 Natuur en dierenwelzijn
Wij zetten ons in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de

bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Er zijn regels nodig om de kwetsbare natuur

van de Veluwe te beschermen. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting

van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid

(zie ook 5.2 Ruimte)

De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van

de leefomgeving. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken.

De gemeente moet daarin zelf het goede voorbeeld geven, maar ook anderen daarbij

stimuleren en geen rode loper uitrollen of zelf contracten aangaan met bedrijven die hierin

geen goede staat van dienst hebben.

Bij de inrichting van de openbare ruimte en het buitengebied wordt rekening gehouden met

(historische) landschappelijke elementen.

Een schone, natuurlijke omgeving met verblijfsmogelijkheden voor onder meer zoogdieren,

vogels, vleermuizen, amfibieën en vlinders is gewenst. Het hemelwater wordt zoveel mogelijk

op een natuurlijke manier afgevoerd, gescheiden van het riool, met paddentrapjes of roosters

om te voorkomen dat kleine dieren in de val lopen. Wij zijn blij met de vele vrijwilligers in onze

gemeente die op het gebied van dierenwelzijn en bescherming van natuur en milieu zo’n

waardevolle bijdrage leveren. Waar nodig moeten zij op steun van de gemeente kunnen

rekenen.

Wij willen dat de Veluwe zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk is door aanleg en onderhoud

van goede wandel- fiets- en beleefpaden.

Zowel vanuit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit dierenwelzijn is het belangrijk zicht

te houden op bedrijven die veel dieren houden. De gemeente moet daarom altijd een volledig

en actueel overzicht beschikbaar hebben van bedrijven die dieren houden in onze gemeente.

In het belang van een gezond wildstandsbeheer moet het vooraf bepaalde aantal afschot

behaald worden. Daarnaast moeten we als gemeente aandringen op te behalen aantallen bij

grondeigenaren binnen onze gemeentegrenzen. Dit is in het belang van de biodiversiteit en

verkeersveiligheid. Afgeschoten wild moet aangeboden worden bij lokale slagers. Hiermee

wordt ook de lokale ondernemer gestimuleerd.

Circulaire landbouw wordt aangemoedigd. We gaan met boeren in gesprek om tot een

gezamenlijke oplossing te komen voor de stikstofcrisis.
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5.6 Afvalinzameling
Ondanks het landelijk verbod op wegwerpplastic blijft het van belang om niet-recyclebare

producten terug te dringen en hergebruik te stimuleren. Daarom blijven wij reparatiecafe's

stimuleren, waar mensen hun kapotte apparaten kunnen repareren in plaats van meteen een

nieuwe te kopen. We blijven onze inwoners stimuleren hun afval zoveel mogelijk te scheiden.

En we voeren de ja/ja sticker in: reclamefolders worden niet meer in de brievenbus bezorgd

van inwoners die ze toch niet lezen en rechtstreeks in de prullenbak gooien.

Het tegengaan van zwerfafval moet meer prioriteit krijgen. Dit betekent voldoende openbare

prullenbakken, een intensivering van de handhaving op illegale dumpingen door onze BOA's,

en het verder stimuleren van Apeldoorn Rein (prikacties). Ook het illegaal dumpen bij de

afvalbakken bij winkelcentra moet worden tegengegaan. Het plaatsen van cameratoezicht is

wat ons betreft een mogelijkheid.

In de dorpen zijn te weinig inzamelpunten. Zolang dit zo blijft, moet het voor de inwoners van

onze dorpen makkelijker en goedkoper zijn om een grijze container aan te schaffen en hun

restafval te laten ophalen.

De gemeente stimuleert scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en

faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.

Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost.

Communicatie en hulp bij gedragsverandering heeft nadrukkelijk de aandacht.

Hergebruik van goederen door Circulus en Foenix is positief maar mag niet ten koste gaan van

inzamelingsacties door kerken, verenigingen of andere goede doelen. We zijn blij dat deze

goede doelen dankzij onze inspanningen ook een plek hebben gekregen op de website van

Circulus. De gemeente blijft actief in gesprek met deze informele inzamelaars, en zorgt voor

een goede informatievoorziening hierover naar onze inwoners, ook door Circulus.

5.7 Waterbeheer
Woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen raken steeds meer ‘versteend’. Water kan hierdoor

niet goed worden afgevoerd met maatschappelijke en financiële schade tot gevolg. Apeldoorn

heeft samen met het Waterschap een strategie ontwikkeld hoe zij hier mee omgaat en de

verwachte schade beperkt kan worden. In de uitvoering is dit deels al zichtbaar geworden met

de hernieuwde verbindingen en het bovengronds brengen van sprengen en beken en het

subsidieprogramma voor het afkoppelen van regenwater.

Samen met partners als waterschap, ontwikkelaars en woningcorporaties wordt gewerkt aan

betere klimaat- en waterbeheersing.

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Ook
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wordt doorgegaan met een doordacht bomenbeheer, omdat bomen helpen om de stad te

verkoelen en bijdragen aan wateropslag. Er komen concrete doelstellingen voor de aanplant

van nieuwe bomen, ook in het buitengebied en op industrieterreinen zoals de Ecofactorij.

Daarmee werken we aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling en

biodiversiteit. Als bomen verwijderd moeten worden, worden ze waar mogelijk niet gekapt

maar verplant.
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5.8 Kunst en cultuur

In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis, het draagt bij aan een juiste balans

tussen in- en ontspanning. Monumenten brengen ons in herinnering wat we waardevol vinden

en niet willen vergeten. Kunstwerken zijn bedoeld om aan het denken te zetten. Wij zien de

meerwaarde van kunst en cultuur, en van mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden.

Kunst moet gezien worden, muziek moet beluisterd worden en cultuur moet beleefd worden.

Bij aanleg of herinrichting van woonwijken wordt gekeken naar wandelmogelijkheden met oog

voor natuur en cultuur. Hierbij kunnen natuur- en kunstorganisaties uit onze gemeente

behulpzaam zijn.

De gemeente is verantwoordelijk voor het tijdige en juiste onderhoud van kunst in de

openbare ruimte.  Bij het plaatsen van kunst in de openbare ruimte zien wij een belangrijke rol

voor wijkraden en bewonersverenigingen en wordt actief de samenwerking met de buurt en

direct omwonenden gezocht.

Financiële steun vanuit de gemeente moet mogelijk blijven, maar wij zien ook graag

mogelijkheden onderzocht waarin op creatieve wijze kunst in de openbare ruimte betaalbaar

wordt gemaakt. Denk hierbij aan crowdfunding of de ‘adoptie’ van een kunstwerk of

oorlogsmonument door een school, buurt, stichting of vereniging. Oorlogs- en andere

herinneringsmonumenten, vaak gemeentelijke eigendommen, zijn een mooi voorbeeld van

openbare objecten die op educatieve wijze door scholen worden onderhouden.

Eigen kunst eerst. Apeldoorn telt een keur aan zeer getalenteerde kunstenaars. Wij vinden het

belangrijk dat bij aanbestedingen voor kunst in de openbare ruimte de gemeente voorrang

geeft aan werk van lokale en regionale kunstenaars, conform onze unaniem aangenomen

motie uit 2018.

Ook (voormalige) kerkgebouwen behoren tot ons cultureel erfgoed. We zijn blij dat ook

Apeldoorn een kerkenvisie gaat opstellen.

Waar cultuur wordt gecombineerd met zorg aan kwetsbare groepen verdient zij extra aandacht

en steun van de overheid, zoals bijvoorbeeld de rondleidingen in CODA voor dementerenden.

De gemeente moet investeren in voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut

worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken.
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Bibliotheek

CODA heeft in de binnenstad drie functies: museum, archief en bibliotheek. Voor ons staat de

bibliotheekfunctie op nummer één. Want bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs

aan onze kinderen en het bestrijden van laaggeletterdheid. In de bibliotheek krijgen inwoners

van jong tot oud leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal) aangeboden. De

leesvaardigheid neemt nog steeds af, en daarom pleiten wij voor een plan van aanpak voor

meerdere jaren om die weer op peil te brengen. Goed kunnen lezen en schrijven bepaalt in

grote mate of mensen goed kunnen meekomen in de maatschappij én het bevordert het

naleven van burgerlijke plichten en vrijheden. Helaas staan bibliotheken financieel onder druk.

Sluiting van kleinere bibliotheken zoals in de Maten, Dok Zuid en de jeugd- en

buurtbibliotheken moet worden voorkomen. Multifunctioneel en innovatief denken kan ook hier

de oplossing zijn. De Boekenbus en burgerinitiatieven zoals een minibieb zijn hier mooie

voorbeelden van. Samenwerking met scholen verdient blijvend alle aandacht.

Huisvestingskosten kunnen soms naar beneden door een bibliotheek te combineren met

andere voorzieningen zoals een buurthuis of ontmoetingsplek. Bestaande en nieuwe

burgerinitiatieven in deze richting kunnen op onze steun rekenen.

Het hoofddoel bij de bibliotheek blijft het faciliteren en bevorderen van leesplezier bij de

jeugd. Het boekenaanbod blijft actueel en aantrekkelijk voor diverse doelgroepen. Andere

activiteiten moeten hier ondersteunend aan zijn. We vinden het belangrijk dat ook in financieel

opzicht de bibliotheekfunctie voorrang heeft op de museum- en archieftaken. Ook subsidies

aan andere culturele instellingen gaan gepaard met een duidelijke visie en

resultaatverplichting.
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Cultuur

Wij pleiten voor cultuur in de breedte: bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Daarbij vinden

wij het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dansen en overige vormen van

creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en

daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De gemeente moet de kennismaking

van kinderen en jongeren met cultuur, erfgoed en geschiedenis stimuleren en zorgen voor een

goede aansluiting tussen cultuur en onderwijs. Het is daarom goed dat kinderen tot 18 jaar

gratis gebruik kunnen maken van de bibliotheek en dat het aanbod van Markant, Gigant en

Orpheus ook via de Stadspas en cheques van Stichting Leergeld bereikbaar is voor kinderen

uit arme gezinnen. De gemeente zorgt voor een goede aansluiting tussen grote culturele

instellingen en particuliere initiatieven.

Erfgoed en archief

De gemeente moet het plaatselijke cultuur-historisch erfgoed beschermen en is

verantwoordelijk voor een goede archivering van onze gemeentelijke geschiedenis.

Het is belangrijk dat lokale herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de lessen over

verdraagzaamheid in de samenleving in ons collectieve geheugen gegrift blijven. Het verhaal

van het Apeldoornsche Bosch hoort bij onze nationale oorlogsgeschiedenis en verdient daarom

landelijke aandacht. Het is goed dat het herinneringscentrum hier subsidie voor krijgt. Door

gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen wordt deze boodschap overgebracht

aan een zo breed mogelijk publiek en toegankelijk gemaakt voor toekomstige generaties.
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