STEM MASSAAL LOKAAL, STEM GEMEENTEBELANG
Speerpunten 2022-2026
Gemeentebelang kiest voor de periode 2022-2026 voor een doordacht verkiezingsprogramma. Wij zijn er voor jouw belang in de
gemeente Harderwijk. Voor jouw belang in de stad Harderwijk en het dorp Hierden.
Voor ons is er geen onderscheid tussen die twee als het gaat om wat je wel en niet afspreekt met elkaar als politiek. De afgelopen
jaren hebben uitgewezen dat partijen heel veel roepen en heel veel willen, maar dat er uiteindelijk een heleboel van die standpunten
niet gerealiseerd kunnen worden. Omdat we met veel te veel politieke stromingen rekening moeten houden. De partijen die het voor
het zeggen hebben, moeten teveel rekening houden met andere partijen. Het programma kan als oppositiepartij worden opgepakt en
kan ook worden uitgevoerd als we coalitiepartij zijn. Want daar ligt onze ambitie. Een coalitiepartner worden. Maar een forse
oppositiepartij worden, dat vinden we net zo goed.
Ons programma is met de tijd meegegaan en gespitst op actualiteiten. Gevormd door de input van inwoners uit onze gemeente. Het programma
bestaat uit 5 hoekstenen die gezamenlijk de gehele lokale politiek samenvatten. Er staan punten in waarvan
Gemeentebelang vindt dat die verbeterd moeten worden, er staan punten in die we gerealiseerd zouden willen hebben en er staan
punten in, die verrassend zijn. Het is een handzaam formaat. Een duidelijk en kort programma, want een heel boekwerk met tientallen pagina’s kan
geen één partij waarmaken. Staat er nu iets niet in, wat jij wel had gewild of zou willen, laat het ons dan weten. Dan gaan
we daar mee aan de slag voor je.
Onze kandidaten komen uit allerlei plekken in de samenleving. We zijn er voor inwoners, voor ondernemers, voor verenigingen,
stichtingen en clubs. Wij zijn van de tradities. We zijn er voor jou. We zijn niet verbonden aan een landelijke partij. We willen af van
het erom heen draaien. Wij zijn gewoon recht voor zijn raap. Zo zijn we meer dan 30 jaar geleden ontstaan en zo blijven we. Vertel
elkaar met respect wat je van elkaar vindt. Of wat je van iets vindt.

Bestuur & Inwoners
Een van de onderdelen in de lokale politiek waar wij graag de vinger aan de pols houden. Maar dat kan alleen maar met meer zetels
dan die ene die we nu hebben. Er zijn in de afgelopen raadsperiode een flink aantal onderwerpen geweest waarbij we het college van
burgemeester en wethouders tot de verantwoording hebben geroepen. We hebben meer dan 120 keer schriftelijke vragen gesteld.
En met de antwoorden die we kregen konden we onze inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en clubs dan weer helpen.
Want dat is waarvoor wij in de gemeenteraad zitten. Voor jouw belang. Tot aan 2018 hadden wij met 3 zetels een goede afvaardiging
in de raadszaal. Toen konden we goed bovenop alle onderwerpen zitten en vonden we overal wat van. De afgelopen jaren hadden
we 1 raadslid die overal z’n tanden inzette. Vanaf maart 2022 willen we dat weer met meer raadsleden gaan doen. Voor jou.
Wat hebben we bereikt, of wat wilden wij?
 We hebben goede contacten met verschillende groepen/inwoners in de gemeente en helpen hen met de stappen richting het stadhuis.
Wat wil Gemeentebelang?
 Meer inspraak voor inwoners
 Betere communicatie naar inwoners toe (op tijd, mensen beter betrekken)
 Beslissingen voor groter deel laten afhangen van betrokkenen, dan van ambtenaren
 Gemeentelijke opdrachten dienen zoveel mogelijk door lokale ondernemers te worden vervuld.
 Bestemmingsplannen sneller of tijdelijk loslaten
 Een betaalbaar afvalbeleid. Het nieuwe beleid moet kostenneutraal blijven.
 Ambtelijke organisatie moet naast de mensen staan en moet meer dienstbaar zijn.

Wonen (Huisvesting, Rijksinfra, Spoor, N302, Verkeer, Vervoer, Groen, Energie, Klimaat)
Een mooie grote post in de gemeentepolitiek. In de hoeksteen ‘wonen’ komt een heleboel samen, zoals je ziet. Dit gaat over de alledaagse dingen
die je vindt in de samenleving, zodat je kan wonen in onze gemeente. Van verkeer, klimaat, duurzaam tot aan woningen. Een hoeksteen die je
overal in Harderwijk terugziet.
Wat hebben we bereikt, of wat wilden wij?
 Ons hard gemaakt voor de erfpacht en startersleningen
 Meer huurwoningen in het Waterfront
 Het leefgebied van de das niet zomaar vernietigen
 Geen verlenging AZC, maar afbouwen van capaciteit zodat er ruimte is voor woningbouw
 Sporthelden wijk
 Geen microwoningen als de buurt dat niet ziet zitten
 Waterstof tot nadenken (onze aangenomen motie blijven volgen)
 Rood voor Rood buitengebied en Hierden is gestart
 Elektrische deelauto
 Geen windmolens in weilanden
 Geen migrantenhuisvesting, als de buurt tegen is
Wat wil Gemeentebelang?
 Een betere doorstroming realiseren samen met woningcorporaties én verhuurorganisaties
 Woonwagenkamp voor ten minste 85 extra woonwagens
 Erfpacht mogelijk maken om koopwoningen betaalbaar te houden
 Starterslening van maximaal NHG beschikbaar stellen
 Verhuisregeling voor senioren naar een huurwoning mogelijk maken (voorrang op gelijkvloers als ze eengezinswoning met verdieping
achterlaten)
 Hoger niveau groenonderhoud
 Knarrenhof op Kranenburg-Noord
 Overeenkomst met AZC beëindigen, zodat er gebouwd kan worden op Kranenburg-Noord.
 Extra aandacht voor veiligheid rondom scholen
 Stadswei ter hoogte van Stromenwaard/Vliepad naar 30 kilometer en realisatie parkeerhaven
 ‘Snel’, veilig en tweerichtingsverkeer fietspad Zuiderzeestraatweg en niet aan 2 kanten zoals huidige situatie.

 Kritisch kijken naar wijken die de afgelopen tien jaar niet zijn gerenoveerd. Samen met werkgroep van betrokkenen. Herinrichting naar
bijvoorbeeld 30 km zones.
 Inwoners enthousiast maken om minder tegels en meer groen in de tuin te realiseren.
 Starterswoningen, jongerenwoningen en zorgwoningen in Hierden realiseren.
 Zelfbeheer groenstroken en parken eenvoudiger maken.
 Werkgroep huurkwaliteit raadsbreed inzetten
 Tunnel Ceintuurbaan, Konijnenberg/Randweg
 Inbreiden en ruimte creëren voor eigen inwoners/aanwas en dan met name de senioren en de jongeren.
 Tunnel Deventerweg/Hoofdweg
 Géén zonneparken in weilanden, als de daken niet eerst benut zijn
 Geen grote, nieuwe woningbouwprojecten meer. Harderwijk kan niet verder groeien qua oppervlakte.
 Vinger aan de pols houden wat betreft het dichtslibben van de A28
 Verruiming openingstijden milieustraat

Leven (Onderwijs, Sport, Cultuur, Recreatie, Accommodatie, Subsidies, Veiligheid)
Een andere hoeksteen in de fundering van onze samenleving. Dit gaat over de dingen die je kunt doen als je wil wonen in deze mooie gemeente.
Hier praten we over goede faciliteiten om zo optimaal mogelijk te kunnen wonen. Iedereen moet mee kunnen doen. Het moet veilig zijn in
Harderwijk.
Wat hebben we bereikt, of wat wilden wij?
 Toegankelijkheid openbare toiletten
 Taxus-snoeiafval inzamelen voor kankermedicijn
 Duikploeg brandweer behouden voor de gemeente
 Gevaar van oplaadpunt elektrische auto's in parkeergarage
 Toekomst dierenpension de Ark
Wat wil Gemeentebelang?
 Faciliteren dat hoger onderwijs in Harderwijk mogelijk is
 Realiseren van meerdere Integrale Kind Centra
 Jaarlijkse EHBO-lessen voor primair en voortgezet onderwijs
 Een onderwijsinstelling tussen primair en voortgezet onderwijs in.
 Monitoring van leerlingen die zonder diploma/kwalificatie van school gaan.
 Uitdiepen Wolderwijd en Veluwemeer voor meer recreatiemogelijkheden (zwemmen en varen)
 2e Stadsstrand in Stadsweiden.
 Sportaccommodaties rookvrij
 Sporten voor iedere inwoners laagdrempelig maken door gratis proeflessen
 Een lokaal te besteden strippenkaart voor iedere inwoner (naar hoogte inkomen)
 Stad als Podium meer door de gemeente verspreiden
 Meer aandacht voor de aanrijtijden van hulpdiensten.
 Duidelijke aanpak van de 100 gevaarlijke verkeersknelpunten
 Heel kritisch zijn op geld naar cultuur.
 Plaatselijke tradities in stand houden en daar hebben wij geld voor over.
 Muzieklessen basisschool financieel mogelijk maken
 De bruine vloot niet laten verdrinken
 Lokale sportverenigingen actief ondersteunen

Meedoen (Armoede en Schulden, Zorg en Ondersteuning, Jeugd, Economie en Ondernemerschap)
Wat moet er gerealiseerd worden zodat iedere inwoner zich gehoord voelt? Dat een stuk schaamte verdwijnt en inwoners met problemen naar
voren durven te stappen. Zonder drempels. Dat de zorg goed geregeld is voor iedere inwoner die dat nodig heeft. Jongeren zijn de toekomst en
mogen daarom niet vergeten worden. Zij verdienen daarom altijd onze aandacht. De economie in Harderwijk moeten we met elkaar draaiende
houden en ondernemers moeten kunnen ondernemen.
Wat hebben we bereikt, of wat wilden wij?
 Aandacht voor jongeren in de zware coronaperiode
Wat wil Gemeentebelang?
 Een ombudspersoon uit de samenleving als korte schakel tussen doelgroep en stadhuis. Voor jeugd en voor zorg.
 Jongeren motiveren vrijwilligerswerk te doen.
 Talent House moet meer zichtbaar zijn.
 Harderwijk-Pas voor iedereen. Te gebruiken voor sport, cultuur en lokaal shoppen.
 Initiatieven van winkeliers/ondernemers beter ondersteunen en flexibeler beoordelen.

Financiën
In Harderwijk gaat het financieel niet verkeerd. We zijn een gezonde gemeente en moeten dit ook blijven. Liever investeren in onderdelen waar
we allemaal wat aan hebben, dan in onderdelen waar maar een beperkt aantal inwoners blij van wordt. Een sluitende begroting hoort bij een
gezonde gemeente. Gemeentebelang vindt dat iedere uitgave eerst goed bekeken moet worden. Geld uitgeven aan dure onderzoeken die
onnodig zijn, vinden wij onacceptabel.
Wat hebben we bereikt, of wat wilden wij?
 Ons hard gemaakt voor de erfpacht en startersleningen
 Parkeren goedkoper maken
Wat wil Gemeentebelang?
 Niet meer uitgeven dan er binnen komt
 Geen lastenverhoging, maximaal de inflatiecorrectie
 De WOZ niet gebruiken om de begroting sluitend te maken
 Een sluitende begroting
 De gemeente moet fors investeren in voorkeursrechtprojecten
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