
10 speerpunten voor B
ronckhorst

Speerpunt 5:  
Fam

iliebedrijven in landbouw
W

e zijn voor een gezonde ontw
ikkeling van het fam

iliebedrijf 
in de landbouw

. Lokaal gew
ortelde boerenbedrijven zijn on-

verbrekelijk verbonden m
et ons platteland en grondgebonden 

landbouw
 is onm

isbaar voor de instandhouding van ons cul-
tuurhistorische landschap. Zonder boeren geen koe in de w

ei. 
W

e w
illen ruim

te geven aan de ontw
ikkeling naar kringloopland-
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sam
enw

erking m
et de grote bedrijven, de kleine producenten 

en de superm
arkten (“eet lokaal”).

Landbouw
inclusief landschap – kringlooplandbouw

 – in-
novatiecentrum

 D
e M

arke –  innovatie in precisielandbouw
 

– aanpak diefstal precisielandbouw
system

en

B
ronckhorst blijft goed, w

ordt beter.

A
lle 44 dorpen en buurtschappen tellen m

ee

Speerpunt 1: 
Elke kern vitaal

A
lle 44 dorpen en buurtschappen m

ogen zich ontw
ikkelen als 

een bloeiende gem
eenschap. M

et respect voor de eigen iden-
titeit. E

lke kern krijgt ruim
te voor w

oningbouw
 en bedrijvigheid. 

E
lke gem

eenschap heeft een plek voor ontm
oeting. Innovaties 

in m
aatschappelijke voorzieningen die passen bij deze tijd en 

die w
orden gedragen door zelfstandig initiatief uit de gem

een-
schap of ondernem

ers verdienen een investeringsim
puls. H

et 
blijft overal veilig door een effectieve aanpak van onderm

ijning.
O

og voor alle 44 kernen – er is altijd een ontm
oetingsplek 

– ruim
te voor bedrijvigheid –  w

oningbouw
 in kleine kernen 

– im
puls aan initiatieven voor innovatie in voorzieningen 

Speerpunt 2:  
 W

oningen
Er zijn m

instens 2.500 w
oningen extra nodig tot 2030. Er is een 

blijvende vraag naar huizen in Bronckhorst. W
ij w

illen jongeren 
de kans bieden op een huis in de eigen buurt. Er is hier w

erk, er 
zijn hier goede scholen en w

e hebben een goede kw
aliteit van 

leven. M
ensen m

aken graag deel uit van onze gem
eenschap-

pen. W
oningbouw

 m
ag in alle buurtschappen, kleine kernen en 

grote kernen en in het buitengebied op voorm
alige boerenerven. 

M
instens 2.500 extra w

oningen – betaalbare huizen voor 
jonge gezinnen –  kleinschalige bouw

projecten in alle 44 
kernen – verduurzam

ing van bestaande w
oningen

Speerpunt 3:  
Investeren

Investeringen zijn nodig in de kw
aliteit van onze dorpen en 

buurtschappen. Investeringen zijn nodig in scholen voor ver-
nieuw

ing van het onderw
ijs en in sportaccom

m
odaties voor ver-

nieuw
ing van sport. D

e investeringsagenda w
ordt m

et € 20 m
ln. 

uitgebreid. D
at kan door scherp te begroten. A

lleen m
et solide 
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leefom
geving en de sam

enleving. W
e kijken kritisch naar kos-

ten en naar de ontw
ikkeling van de gem

eentelijke organisatie. 
M

inder beleid, m
eer uitvoering.

Investeringsagenda ophogen van € 40 m
ln. naar € 60 m

ln.

R
uim

te voor ondernem
erschap

Speerpunt 4:  
R

uim
te voor bedrijvigheid

O
nze lokale bedrijven draaien goed. E

r is volop ruim
te voor 

w
inkels, horeca en dienstverlenende bedrijven in onze kernen. 

W
aar nodig investeren w

e in de kw
aliteit van de kernen. U

it-
breiding en kw

aliteitsverbetering van bedrijventerreinen is no-
dig. B

edrijven zijn lokaal gew
orteld. S

am
en m

et de gem
eente 

zorgen ze ervoor dat iedereen aan het w
erk kom

t.
U

itbreiding bedrijventerreinen – bedrijven op voorm
alige 

boerenerven – bedrijfsverzam
elgebouw

 voor starters – 
ZZP w

erkplekken in gem
eentehuis – parkm

anagem
ent op 

bedrijventerreinen –  w
erkloosheid  naar 0%

  



B
ronckhorst blijft goed, w

ordt beter.

inspiratieteam
 dat initiatiefnem

ers van bouw
projecten helpt m

et 
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Investeringsim
puls kleine kernen – red ons agrarische 

erfgoed – investeringsim
puls landschap – Inspiratieteam

 
M

ooi B
ronckhorst vervangt w

elstandscom
m

issie

Speerpunt 8:  
G

ezondheidsw
inst 

W
e zetten de gem

eentelijke ondersteuning en hulp in voor ge-
zondheidsw

inst van onze inw
oners. D

at doen w
e m

et 1-2-3 
zorg, die begint altijd m

et (1) directe professionele hulp in het 
gezin, pas daarna m

et (2) het inschakelen van zorgverlening 
elders en bij uitzondering m

et (3) specialistische zorg buitens-
huis. D

e gem
eente w

erkt via het sociaal team
 gericht sam

en 
m

et een sterk netw
erk van zorgorganisaties en w

elzijnsorgani-
saties. D

orpshuizen of gezondheidscentra zijn de ontm
oetings-

plek w
aar m

ensen ondersteuning kunnen vinden. W
erk m

aakt 
gelukkig en w

e begeleiden iedereen die kan w
erken naar een 

betaalde baan.
A

antoonbare 
gezondheidsw

inst 
voor 

inw
oners 

– 
sam

enhangende 
zorg, 

passend 
bij 

zorgvraag 
–  

zorgorganisaties aanspreken op zorgresultaat – iedereen 
een betaalde baan

K
ies 16 m

aart VVD
!

Speerpunt 6:  
R

ealistische energieprojecten
W

e richten ons liever op uitvoerbare projecten dan op abstracte 
doelen. Zo houden w

e energie betaalbaar. H
et verbinden van 

de lokale energievraag m
et lokale opw

ekking om
zeilt netw

erk-
problem

en. W
e benutten ervaring m

et lokale biogas centrales 
en toptechnologische kennis van lokale bedrijven voor aard-
w

arm
te en w

arm
te-koude opslag. W

aterstof is een noodzake-
lijke energiedrager. W

e staan alleen m
iddelhoge w

indm
olens 

toe in E
ldrik als dit past binnen de strikte voorw

aarden. G
een 

m
egaw

indm
olens in ons m

ooie landschap.
30 biogasinstallaties bij m

elkveehouderijen – 5 energiepro-
jecten rondom

 de grootste bedrijven – w
aterstof als ener-

giedrager – zonnepanelen op dak gaan voor zonnepanelen 
op land – 100 stallen extra m

et zonnepanelen – kleine w
ind-

m
olens op elk boerenerf

M
ooie om

geving en gezonde m
ensen

Speerpunt 7:  
M

aak het m
ooier

W
e koesteren ons fraaie cultuurhistorische landschap en in het 

bijzonder ons agrarisch erfgoed. W
e redden de m

om
enten die 

op om
vallen staan. W

oningbouw
 en bedrijfsterreinuitbreiding 

com
bineren w

e m
et nieuw

e landschap. B
eleid vervangen w

e 
door actie: in plaats van een w

elstandscom
m

issie kom
t er een 

Speerpunt 9: 
 Lekker sporten! 

W
e richten ons op duurzam

e sam
enw

erking tussen verenigin-
gen onderling, gericht  op vernieuw

ing van sport en professiona-
lisering van clubs. W

e benutten het innovatieve verm
ogen van 
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voor ouderen. H
et verzelfstandigen van de laatste drie gem

een-
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voor alle sportorganisaties. D
at vinden w

ij w
el zo sportief.

Instellen Sportraad – Investeren in vernieuw
ing sport – Ver-

zelfstandigen gem
eentelijke sporthallen – Investeringsim

-
puls zelfstandige sportaccom

m
odaties – R

outenetw
erken 

buitensport: m
ountainbiken en w

andelen

Trots 

Speerpunt 10:  D
raag onze trots uit 

B
ronckhorst is de beste plek in de A

chterhoek om
 te w

onen en 
om

 te ondernem
en. Vernieuw

ing van de gem
eentelijke com

m
u-

nicatie zet het verhaal van inw
oners en ondernem

ers centraal, 
om

dat de gem
eente m

et hen de zaken realiseert. W
e zorgen 

voor een uitvoeringsgerichte gem
eentelijke organisatie die am

-
bities kan w

aarm
aken. W

e verleiden bezoekers m
et de gast-

vrijheid in de horeca en recreatiegelegenheden; w
e zien ruim

te 
voor nieuw

 aanbod.
B

este plek om
 te w

onen – topplek voor ondernem
ers – 

nieuw
 aanbod voor bezoekers en toeristen ontw

ikkelen


