


Voorwoord
In ons verkiezingsprogramma van 2018 staat bij het eerste aandachtspunt; Oost Gelre is één. Eén gemeente 
met bijna 30.000 inwoners bestaande uit Burgers, Boeren en Bedrijven. Vandaag de dag is dat niet anders. 
De Nieuwe Liberalen OG. zijn er om de belangen van al onze burgers te behartigen. 

De huidige pandemie is een wereldprobleem waarvan we in Oost Gelre dus ook de wrange vruchten plukken. 
Wij hopen dat op afzienbare termijn ons leven weer een normale structuur kan krijgen.

Het gaat onze gemeenschap niet slecht af. Toch zijn er zaken die nog knagen. De uiterst noodzakelijke 
energietransitie hapert en dat geeft onvrede. 

De benodigde fysieke ruimte voor de energietransitie is voornamelijk in gebruik bij onze boeren die kennis 
maken met het fenomeen; van wind en zon kan je wél leven. Hoge subsidies en buitenlands geld dwingen tot 
keuzes en dat voelt niet altijd fijn. Als medebeheerders van de openbare ruimte is de weging  tussen maat-
schappelijke waardering en beleg op je brood lastig. Wij hebben daar begrip voor. Toch moeten we met z’n allen 
tot een energietransitie kunnen komen waar iedereen achter kan staan. Een transitie waar we straks allemaal 
trots op kunnen zijn.

Oost Gelre moet voor iedereen een fijne plaats zijn om in te wonen en te werken!

Het gaat met veel mensen goed maar er staan ook nog steeds mensen aan de zijlijn omdat zij in het arbeids-
proces niet of niet geheel mee kunnen doen. Ziekte of anders zijn maakt dat soms erg moeilijk. Het is voor ons 
een uitdaging deze problemen aan te pakken en hier een oplossing voor te vinden.

Wij willen dit doen op een sociaal liberale wijze; wij vragen grote verantwoordelijkheid van mensen die dit aan 
kunnen, maar wij dragen ook grote verantwoordelijkheid voor de mensen die dit niet kunnen.

Het besturen van een gemeente is geen klein werk. De rechten en plichten van burgers  en bedrijven zijn con-
stant aan verandering onderhevig evenals de wensen en mogelijkheden. Om hier adequaat mee om te gaan is 
een sterk gemeentebestuur nodig. Een bestuur met visie en daadkracht dat moet doen waar ze goed in is en 
moet laten wat ze niet kan. Dicht bij de burgers staan is dan belangrijk

Intensieve samenwerking met de regio is een logische en noodzakelijke stap om de huidige welvaart te waar-
borgen en te vergroten. Grote regionale opgaven zoals wegen, spoorwegen, energietransitie, omgevingsvisie  
en woningbouwprogramma’s zijn zaken die Oost Gelre niet alleen kan afhandelen. Het doorontwikkelen van de 
Achterhoek is dan ook een zaak die de Nieuwe Liberalen van harte ondersteunt. Het zijn de burgers en bedrijven 
van Oost Gelre die bepalen welke richting wij op gaan. De Nieuwe Liberalen willen u hier graag bij helpen. In dit 
verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe wij dit willen doen.
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Verkiezingsprogramma 2022
De inhoud van dit verkiezingsprogramma geeft weer wat de Nieuwe Liberalen graag willen realiseren in de 
komende raadsperiode. Daarvoor hebben wij uw steun nodig. Hoe meer stemmen, hoe beter wij ons geluid 
kunnen laten horen en hoe meer onderdelen van het verkiezingsprogramma gerealiseerd kunnen worden.

Structurele groei
Stilstand is achteruitgang. Om een welvarende gemeenschap in stand te houden zal Oost Gelre moeten groei-
en. Het verbeteren van de demografische samenstelling van onze bevolking zal de sociale omstandigheden in 
onze gemeente ten goede komen. Nieuwe Liberalen willen een groei van 2% per jaar. Groei op het gebied van 
diverse soorten woningbouw vertaalt zich uiteindelijk in bevolkingsaanwas.  

De koophuizen worden steeds  duurder waardoor het voor jongeren heel moeilijk, zo niet onmogelijk wordt een 
huis te kopen. Ook de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang en de huurprijzen hoog. Dit is voor veel 
jongeren niet aantrekkelijk, zij vertrekken uit onze gemeente en dat is heel erg jammer. 

De Nieuwe Liberalen willen alle soorten van woonvormen mogelijk maken die 
vestiging en doorstroming bevorderen.

Dit kan met minimaal optreden van overheid op diverse manieren gebeuren:
 
 •  Grondeigenaren in droebels of buitengebied en aspirant tinyhouse 
  zoekers weten elkaar in de markt te vinden.
 •  Smallhouses zijn ook geschikt voor senioren.
 •  Uuthuuskes zijn interessant voor starters.
 •  Woonmogelijkheden voor arbeidsmigranten.

Ontwikkeling centrum Lichtenvoorde
Stank- en hindercirkels zorgen ervoor dat een groot gedeelte van het centrum van Lichtenvoorde op slot zit. De 
aanwezigheid van Vitelco maakt woningbouw onmogelijk. Wij vinden dat dit anders moet. Heel veel mensen 
willen graag in het centrum wonen maar daar is nu geen plaats voor. De Nieuwe Liberalen willen plaats maken 
voor extra woningbouw in het centrum van Lichtenvoorde.

Waar een wil is, is Vitelco weg!

 •  Op het Vitelco terrein is minimaal ruimte voor 200 woningen.
 •  Bestaande gemeentelijke visie vernieuwen.
 •  Inschakelen projectontwikkelaar die Vitelco vrijwillig laat verhuizen.
 •  Opheffen stank- en hindercirkel.
 •  Weg vrijmaken voor meer investeringen rondom dit gebied.
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Cultuur en Kunst 
Oost Gelre kent lokale en (inter)nationale evenementen. De Slag om Grolle en het Bloemencorso worden door 
vele vrijwilligers uit onze gemeente mogelijk gemaakt. Ook de gemeente doet een flinke duit in het zakje. Dat 
onze eigen inwoners vervolgens entree moeten betalen voor een dagje lokaal vermaak, vinden wij te gek voor 
woorden.

Een dag gratis entree voor inwoners op het Bloemencorso en de Slag om Grolle.

Er gebeurt veel in Oost Gelre op het gebied van kunst en cultuur. Onze gemeente is rijk aan tradities en leef-
wijzen. Wij zijn voor behoud van Paasvuren, Carnaval, Carbid schieten en Kermis. Alle inwoners moeten de 
kans krijgen hier aan mee te doen, dit zorgt voor de nodige sociale binding.

De Zwarte Cross geeft onze gemeente nationale en internationale bekendheid. De gemeente, verenigingen en 
ondernemers plukken hier de vruchten van. Uitbreiding van het aantal evenementen verspreid over de gehele 
gemeente en verdeeld over het jaar kan deze positieve spiraal alleen maar versterken. De Nieuwe Liberalen zien  
meerdere evenementen wel zitten.

Werken
Oost Gelre kent veel bedrijven met een groot personeelsbestand. De transportsector, de bouw en de circulaire 
industrie doen het goed. Ook de landbouw gerelateerde bedrijven scoren goed qua werkgelegenheid. Dit willen 
wij voor de toekomst behouden en uitbreiden. Geschoold personeel is een must, maar deze mensen moeten 
wel ergens wonen.

Bij werk hoort woongelegenheid en daar willen de Nieuwe Liberalen zich sterk 
voor maken.

 • Kansen op de woonmarkt voor mensen die hier werken.
 • Wij zijn trots op de maakindustrie in onze gemeente en de regio. De fundamenten hiervoor zijn door de  
  ondernemers gelegd. De Nieuwe Liberalen willen dit koesteren en zoveel mogelijk faciliteren. Uitbreiding  
  van industrieterreinen is hiervoor noodzakelijk.
 • Een belangrijke economische pijler is de agrarische sector. Voor meer dan 35% maakt zij deel uit van  
  onze economie en bestrijkt min of meer 80% van ons buitengebied. Deze sector is volop in beweging en  
  wij moeten goed naar hen luisteren en perspectief bieden. Zij hebben de mogelijkheid om naast het 
  produceren van voedsel een breed gedragen energietransitie tot stand te brengen. (zie voor verdere 
  toelichting het hoofdstuk energietransitie).
 • In Oost Gelre, en met name op het bedrijventerrein De Laarberg, komt de circulaire economie steeds  
  meer op gang. Het hergebruiken van grondstoffen juichen wij van harte toe en willen wij uitbouwen. 
  De transportsector is een andere belangrijke pijler van onze lokale economie.

Energietransitie 
De vele inspanningen op dit gebied hebben tot nu toe niet geleid tot aansprekende resultaten. Nog steeds 
weten we niet waar we aan toe zijn en nog  steeds weten we niet hoe we verder moeten. Met het simpelweg 
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bestemmen van agrarische gebieden tot wind- en zonenergie-gebied is de kous niet af. Hier zijn de betrokkenen, 
gemeente Oost Gelre en buurgemeenten niet bij gebaat. De hele energietransitie, van fossiel naar hernieuwbaar, 
moet door iedereen gedragen kunnen worden. 

De Nieuwe Liberalen zien kansen voor een  Energiecentrum Achterhoek Oost waarin diverse disciplines van 
energie opwekken bij elkaar komen. Educatie en vermaak kunnen hier ook onderdak vinden. De doelstelling 
voor hernieuwbare energie komt hiermee veel dichterbij.

De Nieuwe Liberalen willen de natuur- en milieudoelen realistisch houden.

 • De zonneladder moet accuraat worden afgewerkt.
 • Deelnemen aan duurzame energiewinning is niet voor iedereen weggelegd. Bestaande subsidies 
  moeten dan ook in stand gehouden worden.
 • Wij zouden graag zien dat het verwijderen van asbest en het installeren van zonnepanelen 
  gecombineerd wordt. 
 • Besparen en isoleren blijven stimuleren. Wij willen subsidies voortzetten zodat huiseigenaren en 
  bedrijven gestimuleerd worden hun pand te verduurzamen. 
 • De energietransitie stopt niet bij onze gemeentegrens. Regionale samenwerking op het gebied 
  van natuur en energie zien wij als noodzakelijk en wij zijn er van overtuigd dat we elkaar hierin 
  kunnen versterken. 
 • Inzetten op centrale netverzwaring in het buitengebied voor wind- en zon-energie, waterstof en 
  diverse andere soorten van energie -opwekking
 • De jeugd betrekken bij, en informeren over, natuur en energietransitie. We wonen in een gemeente 
  met veel mooie natuur en bijzondere gebieden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af 
  aan worden geïnformeerd over het belang hiervan.

Gezondheid, zorg en samenleving
Om senioren goed te kunnen verzorgen zijn junioren keihard nodig. Niet iedereen kan deelnemen aan de maat-
schappij. Voor hen die dat niet kunnen zal onze gemeente een passende oplossing moeten bieden. Zorg houdt 
niet op bij de voordeur. Wij kijken aan beide zijde van de deur of participatie in de maatschappij mogelijk blijft.  

De Nieuwe Liberalen vinden dat passende zorg en passende woonruimte aan beide 
kanten van de voordeur aanwezig moet zijn.

 • We willen dat sportbeoefening voor iedereen, zeker voor jeugd, mogelijk is en blijft. Er zijn voorzieningen  
  voor gezinnen met lage inkomens met betrekking tot sport en die willen we graag in stand houden. We  
  hebben diverse mooie sportfaciliteiten in onze gemeente en steunen het onderhoud en behoud hiervan. 
 • Bereikbaarheid behouden en onderhouden in de breedste zin van het woord. Het aantal ouderen in onze  
  gemeente neemt toe. Met bijdragen als Zoov en de regiotaxi’s willen wij de bereikbaarheid voor ouderen  
  optimaliseren. We willen voorkomen dat vereenzaming een probleem wordt.
 • Onze samenleving is gediend met vrijwilligerswerk. Veel sociale structuren in onze gemeente kunnen niet  
  meer zonder. Nieuwe Liberalen willen een prettig klimaat voor vrijwilligers en de vergoedingen hiervoor in  
  stand houden.
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Mobiliteit
Voor een goed functionerende samenleving in Oost Gelre is een goede infrastructuur nodig zodat men veilig 
van A naar B kan gaan. De N18 die dwars door Oost Gelre gaat is de aorta van onze gemeente en bepaald de 
verkeerstromen in alle kernen. 

De Nieuwe liberalen willen een verkeerscirculatieplan in beide grote kernen.

 • De N18 zo snel mogelijk opplussen naar een autoweg met ongelijkvloerse kruisingen.
 • Onderhoud van wegen in het buitengebied optimaal houden.
 • Gebruik van OV stimuleren.
 • Snelweg voor de fiets. Fietsvriendelijke wegen naar station Lievelde.
 • Verkeersluw maken centrum Lichtenvoorde door betere ontsluiting van de woonwijken 
  Flierbeek 1, 2 en 3 middels een rondweg zuid.

Financiën en Algemeen Bestuur 
De druk van belastingen en heffingen is op dit moment in Oost Gelre acceptabel. 

De Nieuwe Liberalen willen deze lokale belastingen stabiel houden. Zo behouden 
we een aantrekkelijk klimaat voor mensen en bedrijven die zich in onze gemeente 
willen vestigen.

 • Rioolheffing en afvalstoffenheffing mogen niet meer bedragen dan de daadwerkelijke kosten. 
  Deze heffingen zijn ge-oormerkt en mogen niet ergens anders voor worden ingezet.
 • Het OZB-niveau mag geen sluitstuk zijn van de begroting. Het bevriezen hiervan dwingt ons tot een 
  efficiënt en dynamisch gemeentebestuur met minder kosten, minder betutteling en meer vrijheid.

Algemeen bestuur 
De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Geluiden uit de samenleving moeten worden opgepakt 
en verwerkt. Plannen vanuit het gemeentebestuur moeten vooraf op draagvlak worden onderzocht. Het facilite-
ren van werkgroepen op dit gebied is dan een must. 

De Nieuwe Liberalen willen een daadkrachtig bestuur met een toekomstvisie.

 •  De samenwerking met de regio vraagt een andere inzet.
 •  De Omgevingswet breed introduceren bij burgers en bedrijven. 
 •  De energietransitie moet op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.
 •  Voor burgers en bedrijven een wekelijks spreekuur met een collegelid.
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