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Onze mensen. Wie wij zijn
Vierenveertig kernen en buurtschappen. Elk met een sterke gemeenschapszin en een 
eigen identiteit. We zijn verschillend en toch lijken we op elkaar. Allemaal zijn we Achter-
hoeker. Met elkaar zitten we in de gemeente Bronckhorst. Groot op de landkaart, klein 
als organisatie. Wij zien graag een sterke lokale overheid die klaarstaat voor haar inwo-
ners en ondernemers als het moet is. En die niet in de weg staat als dat kan. 

Wij zien de kracht van ondernemerszin, van creativiteit en van initiatief. Hier wordt het 
ambachtelijke gekoesterd en met hetzelfde vakmanschap gewerkt aan innovatie. Hier 
zijn we veerkrachtig in tijden van crisis en uitbundig in tijden van volksfeest en festival. 
Hier is een gebied dat voor veel mensen aantrekkelijk is om naar toe te komen. Of om 
terug te keren na studie en werk elders.

Hier vind je een leefomgeving waar de ruimte is om je te ontplooien als mens. We staan 
open voor de ander en helpen elkaar. Dat doen we met plezier. Met elkaar organiseren 
we de mooiste evenementen, vele met landelijke uitstraling. Hier staan we open voor 
nieuwe projecten die betekenis toevoegen.

Wij zien Bronckhorst als groeigemeente. Hier is volop uitdagend werk in de bedrijven en 
in de zorg. Wij maken ruimte om te wonen en te leven. Iedereen is welkom die wil bijdra-
gen aan de lokale cultuur in een van die 44 kernen of buurtschappen. Hier mag iedereen 
Achterhoeker zijn, of worden.

Onze inzet
 We bouwen aan sterke kernen en 
buurtschappen, elk met een eigen 
identiteit.

 Elk van de gemeenschappen moet 
kunnen beschikken over een lo-
kaal gedragen plek voor ontmoe-
ting, waar mogelijk in combinatie 
met sport. We ondersteunen de 
vernieuwing en ontwikkeling van 
eigentijdse voorzieningen die wor-
den gedragen door zelfstandig ini-
tiatief uit de gemeenschap of van 
ondernemers.

 We vieren onze cultuur en dragen 
die uit. 

 We koesteren tradities en zijn 
nieuwsgierig naar iets nieuws.

 We maken de Achterhoek een sterk 
merk in Nederland en de wereld.

Willem Buunk 
Lijsttrekker VVD Bronckhorst
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Onze streek. Waar wij leven
We weten ons bevoorrecht met een schitterend landschap en intieme dorpen. Elk met 
een eigen karakter. De openheid van de IJsselvallei wordt afgewisseld met de coulissen 
van de landgoederen. In de laag gelegen gebieden zijn ruige broeklanden met nieuwe 
natuur. Op de hoger gelegen gronden liggen eeuwenoude kampen en essen. In de jong-
ste ontginningsgebieden wisselen grasland en bos elkaar af.

Het landschap en de gebouwde omgeving vormen een uniek geheel, met meer dan 800 
monumenten. Het is hier bijna overal mooi, soms met opvallende contrasten. Het is alle-
maal door onszelf gemaakt en samen kunnen we het nog mooier maken. Ons landschap 
is onze natuur. Het is cultuurhistorie, gemaakt met de noeste arbeid van vroeger en de 
datagestuurde robotbewerking van nu. Zonder landbouw geen landschap, zonder boe-
ren geen natuur. Zo zien wij dat. Vrijwilligers en natuurorganisaties kunnen veel, maar 
onze boeren zijn onmisbaar. Wij koesteren lokaal gewortelde familiebedrijven voor hun 
bijdrage aan gezond voedsel en een mooie leefomgeving. De route naar kringloopland-
bouw is ingezet in de Achterhoek, met belangrijke initiatiefnemers uit Bronckhorst. Het 
zijn voorbeeldbedrijven voor het nieuwe Europese landbouwbeleid. Wij dragen dat met 
trots uit.

Wij leven allemaal van dit land. Kenmerkend voor ons buitengebied is dat overal bedrij-
ven zitten. Groot en klein, gevestigd en nieuw gestart. Dat moet ook zo blijven in een le-
vendig en eigentijds platteland. Wij zien graag nieuwe initiatieven en de herontwikkeling 
van vrijkomende locaties van boeren of andere bedrijven die een kwaliteitsimpuls geven 
aan het landschap. Dat geldt ook voor energieprojecten en de aanpassing van het land-
schap aan het veranderende klimaat. Verduurzaming mag niet leiden tot het vernielen 
van cultuurhistorisch erfgoed van de gebouwde omgeving en het landschap. Wij geloven 
dat samenwerken aan een goed ontwerp zorgt voor meerwaarde in het landschap. 

Onze inzet
 De eigenheid en identiteit van ons landschap, ons erfgoed en onze dorpen zijn ons 
lief. We maken ons landschap en onze dorpen nog mooier, altijd samen met initiatief-
nemers. 

 We vervangen de toetsing achteraf met welstandsbeleid en monumentenzorg door 
inspiratie vooraf. Een Omgevingskwaliteitsteam kan zo zorgen voor een goed ont-
werp van projecten in de gebouwde omgeving, het landschap en energieprojecten. 
We koesteren in het bijzonder ons agrarisch erfgoed.

 We laten zien dat we trots zijn op onze boeren. We maken een gezonde ontwikkeling 
van het familiebedrijf in de landbouw mogelijk. In ons omgevingsbeleid werken we 
samen met boeren aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw en het versterken 
van grondgebonden landbouw. We creëren met de provincie en andere partijen een 
streekfonds voor reële vergoedingen voor landschapinclusieve landbouw.

 Landgebruik en waterhuishouding moeten onderling beter aansluiten.  We ondersteu-
nen boeren, grondeigenaren, overheden en bedrijven die daaraan werken.

 We gaan voor een goed ontwerp van energieprojecten. Zon op dak gaat voor. We 
brengen initiatiefnemers van opwekking bijeen met de grote gebruikers en we benut-
ten hun warmtebronnen. We benutten de lokale ervaring en kennis van toptechnolo-
gische bedrijven voor biogasproductie, aardwarmte en warmte- koude opslag. 

 Waterstof is een noodzakelijke energiedrager voor verduurzaming van de industrie. 
Lokale bedrijven en regionale initiatieven in de Achterhoek en Arnhem bieden toe-
gang tot die ontwikkeling. We zien graag experimenten met energieopslag, bijvoor-
beeld met zoutaccus of met persluchtopslag ondergronds.
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Ons werk. Wat wij doen
De Achterhoek is een regio van innovatieve maakindustrie en toonaangevende agro-
food bedrijven. Bronckhorst loopt hierin voorop. We bieden ruimte voor hun ontwikkeling. 
Ambachtelijke kwaliteit in hoogstaande techniek, vooral metaalbewerking en machines. 
Onze sterke agro-food cluster verdient meer aandacht, met unieke en bekroonde streek-
producten van kleinschalige bedrijven voor de nationale markt en hoogwaardige groot-
schalige productie voor de wereldmarkt. Alles vers van het land in de buurt. Korte ketens 
met een groot bereik. Onze ondernemers zijn ten onrechte bescheiden. Wij dragen met 
trots hun prestaties uit en dagen hen uit dat zelf ook te doen.

Met bijna 15.000 arbeidsplaatsen op 36.000 inwoners zijn we een echte werkgemeente. 
Dat succes stuit op grenzen. De zes bedrijventerreinen (Zelhem, Hengelo, Vorden, Baak, 
Steenderen, Drempt) zitten vol. De arbeidsmarkt loopt leeg. We kunnen het belang van 
een hechte onderlinge samenwerking tussen ondernemers, de overheid en kennisinstel-
lingen niet genoeg benadrukken. Elk stap die mogelijk is om dat te versterken moeten 
we zetten. We maken ruimte voor de groei van bedrijven. We zoeken naar mensen en 
opleidingsmogelijkheden voor de vacatures. We bieden woonruimte voor mensen die 
hier willen komen werken. 

“Tot slot! in Bronckhorst”; een prachtige campagne voor de toeristische sector. Bezoe-
kers van onze omgeving verwachten hoge kwaliteit. We denken met ondernemers in 
de gastvrijheidsbranche mee in de ontwikkeling van het aanbod om te voldoen aan die 
vraag.

Onze inzet
 We geven met regionale samenwerking een impuls aan de agro-food sector. We 
werken samen aan de ontwikkeling van Agro-innovatiecentrum De Marke. We zoe-
ken met lokale grootschalige en kleinschalige voedingsmiddelenindustrie naar het 
versterken van lokale afzetkanalen om het verdienmodel voor boeren te verbeteren. 

 We maken ruimte voor de groei van lokale bedrijven. We breiden de zes bedrijventer-
reinen waar mogelijk uit en we benutten optimaal de ruimte op vrijkomende boerde-
rijen in het buitengebied. We zoeken een goede plek voor een geheel nieuw zevende 
bedrijventerrein.

 Voor innovatie in de maakindustrie verbinden we onze bedrijven met regionale initi-
atieven. Voor innovatie in kringlooplandbouw en agro-food versterken we de positie 
van Bronckhorst als regionaal centrum.

 We stellen een gemeentebreed ondernemersfonds in voor professionalisering van 
ondernemersverenigingen, voor parkmanagement op bedrijventerrein en voor cen-
trummanagement in de kernen met winkelgebied.
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Onze woonplek. Hoe wij leven
Wij identificeren ons met de plek waar wij wonen. Met dat landschap en die buurt. Waar 
wij leven bepaalt wie wij zijn. Achterhoeker, dorpeling, lid van de schutterij of vereniging. 
Kenmerkend voor deze streek is dat mensen ervoor kiezen daar te wonen waar ze erbij 
willen horen. Daarom willen wij woningen bouwen in het buurtschap of het dorp waar 
mensen hun thuis hebben of willen maken. Vooral de kleine kernen en buurtschappen 
bieden ruimte voor woningbouw. Daarvoor zien wij graag plannen. De demografische 
ontwikkeling brengt met zich mee dat bestaande huizen beschikbaar komen. Nieuwbouw 
moet voor aanvulling van woningtypen zorgen die in die trend niet op de markt komen.

Niemand wil hier het landschap verpesten of het dorp vernachelen. Er mag overal 
gebouwd worden als een bouwplan bijdraagt aan de kwaliteit van het geheel van de 
leefomgeving. Een goed ontwerp maakt onze leefomgeving mooier.

Onze inzet
 We maken ruimte voor 2500 woningen in alle buurtschappen, kleine kernen, grote 
kernen en het buitengebied. We geven op korte termijn prioriteit aan huizen voor 
gezinnen. Wij verwachten een blijvende vraag naar woningen omdat er werk is, goede 
scholen, een goede kwaliteit van leven en omdat mensen graag deel willen uitmaken 
van de aantrekkelijke gemeenschappen in ons deel van de Achterhoek. 

 We worden blij van de herontwikkeling van voormalige boerenerven met enkele 
woningen en combinaties van wonen en werk of wonen en zorg. We zien graag dat 
mensen zo bijdragen aan vernieuwing van het buitengebied, passend binnen de 
agrarische omgeving.

 We formuleren omgevingsbeleid voor wonen in het buitengebied zodat dit hand in hand 
kan blijven gaan met landschap, landbouw en vele andere activiteiten, geïnspireerd 
door het huidige regime van ‘plattelandswoningen’. 

 We dromen van een impuls voor kasteeldorp Laag-Keppel door de aanleg 
van een rondweg in het verlengde van de Sliekstraat in een samenhangende 
gebiedsontwikkeling van landschap, natuurontwikkeling, woningen en recreatieve 
voorzieningen.

 We verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte. We zorgen voor bloeiende bermen. 
Achterstanden in onderhoud worden weggewerkt.
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Onze inzet
 We stellen een Sportraad in voor een duurzame samenwerking tussen verenigingen 
onderling, commerciële sportaanbieders en de gemeente voor de vernieuwing van de 
sport en professionalisering. 

 We verzelfstandigen ook de laatste gemeentelijke binnensportaccommodaties. 
Dat creëert een gelijk speelveld voor alle sportorganisaties in Bronckhorst en dat 
vinden wij wel zo sportief. Alle maatschappelijke en commerciële sportaanbieders 
mogen onder gelijke voorwaarden deelnemen aan programma’s of projecten van het 
gemeentelijk sportbeleid.

 Investeringen in preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl doen we voor 
aantoonbare resultaten. We zetten de gemeentelijke ondersteuning en hulp in om 
een zo groot mogelijke gezondheidswinst van inwoners te bereiken. Wij vinden dat 
vooral belangrijk op en rond werk.

 Getrapte zorg begint als eerste altijd met directe hulp in huis en in het gezin. Als 
tweede pas met het inschakelen van zorgverlening elders en bij uitzondering met zorg 
buitenshuis. De gemeente verwerft de regie op indicatie, organisatie en uitvoering van 
de jeugdzorg en borgt de samenhang in de ondersteuning van een gezin. De sociaal 
consulent staat naast de professional als mede-regievoerder van behandeltrajecten 
en zorgt zo snel mogelijk voor herindicatie ten behoeve van ondersteuning thuis. Dit 
geeft ruimte voor zowel kind als ouders.

 Goede organisatie van zorg voor ouderen rondom de thuissituatie. Kringen van 
zorgverleners en welzijn rondom ouderen: alle hulpverleners nemen deel aan een 
geriatrie-netwerk.

 Het sociale team ontwikkelt zich tot een sterke netwerkorganisatie. Er is een volledig 
repertoire aan ondersteuning thuis en op de werkvloer. Op relevante plekken in de 
gemeente staan consulenten midden in de samenleving en verknopen het sociale 
netwerk van gemeenschappen met formele zorgaanbieders en ondersteuners.

 We richten armoedebestrijding in om structurele generatie-overstijgende armoede 
aan te pakken.

Onze activiteiten. Wat ons beweegt 
Het buitenleven trekt. We zijn een actief volkje. Competitiesporten ontwikkelen zich en 
verenigingen zoeken nieuwe vormen van samenwerking. Dat is een mooie ontwikkeling. 
Nog meer mensen zijn actief op individuele basis: we wandelen, rennen en fietsen dat 
het een lieve lust is. Wij zien met grote bewondering dat commerciële sportaanbieders 
grote groepen mensen weten te motiveren tot bootcampen buiten of fitnessen binnen, 
met maatwerkbegeleiding voor ouderen en diabeten.  

Dat is hoe wij het graag zien. Beweging. Een actief leven en gezondheid gaan hand in 
hand met een gevoel van welbevinden. Liefde voor jezelf en liefde voor elkaar. We zien 
graag dat inwoners van Bronckhorst zich gelukkig voelen. Mensen moeten de regie 
kunnen voeren over hun eigen leven en moeten zelf in staat zijn richting en zin te geven 
aan hun eigen bestaan.

Dat lukt niet altijd voor iedereen op eigen kracht. In de ondersteuning van mensen om-
armen wij de idealen van de “positieve gezondheid”. We stellen niet ziekte en behan-
deling centraal, maar het bevorderen van gezondheid. Werk en andere vormen van 
betekenisvolle bijdrage aan de gemeenschap zijn van groot belang. Het stimuleren van 
een gezonde leefstijl en welzijnsactiviteiten moeten het niveau van goede bedoelingen 
ontstijgen en effectief zijn in het bereiken van resultaat.

We worden met elkaar gemiddeld ouder en dat betekent dat er meer mensen zullen zijn 
met chronische aandoeningen of dementie. Voor sommigen is de uitdaging al op jonge 
leeftijd, door omstandigheden thuis of andere drempels, om volwaardig deel te nemen 
aan de samenleving. Zorg en ondersteuning willen wij daarom lokaal sterk veranke-
ren rondom de thuissituaties. Dat goed doen vraagt om een onconventionele bijdrage 
van alle zorgverleners, vaak over de grenzen van eigen bevoegdheden van huisartsen, 
schoolartsen en jeugdzorg heen. Het kind moet immers centraal staan, niet de beroeps-
groep.
 
Informele hulp vanuit naoberschap en mantelzorg zijn vanzelfsprekend in onze gemeen-
schappen. Toch zullen nieuwe buurtinitiatieven, dorpszorgcoöperaties of innovatieve 
zorgaanbieders nodig zijn in de nabije toekomst. Het gemeentelijke sociale team moet 
op deze ontwikkelingen aansluiten en mogelijk maken. Dat vraagt soms om een coa-
chende of verbindende rol en in andere situatie om aanvullende zorginterventies nabij 
de thuissituatie of het werk. 
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Onze overheid. Wat onze gemeente doet
Mensen hebben hoge verwachtingen van de dienstverlening door en voorzieningen in 
de gemeente. Dat vinden wij vanzelfsprekend. Daarom moeten we blijven investeren. 
De lokale lasten in Bronckhorst zijn al stevig en de energierekening en andere kosten 
voor huishoudens en ondernemers stijgen hard. Door scherp te begroten en kritisch te 
kijken naar kosten en naar de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie houden we 
het huishoudboekje van de gemeente gezond. Alleen dan blijft er genoeg geld beschik-
baar voor investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving. 

Het lukt in Bronckhorst voor veel kerntaken aan die verwachting te voldoen. Zo zijn er 
hoge scores in de klanttevredenheid voor de sociale teams, het klantcontactcentrum 
en het afhandelen van meldingen over de openbare ruimte. Tegelijkertijd blijkt het nog 
steeds een grote uitdaging om met een kleine organisatie goed samen te werken aan 
de grote hoeveelheid initiatieven. Initiatieven van inwoners in de 44 kernen en buurt-
schappen. Initiatieven van ondernemers op de 6 industrieterreinen en in het uitgestrekte 
buitengebied.  

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente effectief contact onderhoudt met inwoners en 
ondernemers en resultaatgericht werkt. Daar hoort een professioneel relatiebeheer bij 
door de accountmanagers voor ondernemers en door de gebiedsambtenaren. Het gaat 
ons daarbij om meer dan de verbinding leggen: er wordt een oplossing gerealiseerd of 
er komt een duidelijk antwoord waarom dat niet mogelijk is. Wij vinden het belangrijk dat 
mensen weten wanneer zij een beroep kunnen doen op de gemeente en wanneer dat 
niet kan. Het antwoord van de gemeente kan ook ‘nee’ zijn, maar is altijd duidelijk en 
gemotiveerd.

Het is verleidelijk om te blijven hangen in onderzoek doen, beleid verfijnen of een proces 
nogmaals te doorlopen. Plannen zijn er genoeg. Het is tijd voor uitvoering. Wij willen een 
gemeentelijke organisatie die daarop is ingericht.

Onze inzet
 Wij blijven investeren. Door scherp te begroten en kritisch te kijken naar kosten en de 
ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie houden we het huishoudboekje van de 
gemeente gezond. Alleen dan blijft er genoeg geld beschikbaar voor investeringen in 
de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving.

 Wij vinden de lokale lasten voor huishoudens en ondernemers al meer dan hoog genoeg.
 Wij zien graag dat de gemeente de hoge kwaliteit van dienstverlening combineert met 
resultaatgericht werken. Inwoners ervaren het effect van wat we doen in de samenle-
ving en zien verbetering in hun leefomgeving.

 Wij willen de uitvoeringskracht in de gemeentelijke organisatie concentreren en com-
bineren met een team van projectleiders en professionele ondersteuning van gebied-
sprocessen en participatie rond gemeentelijke projecten. 

 Investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en het leveren van de zorg die nodig 
is kan alleen met een gezonde financiële positie van de gemeente. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid in het beperken van de kostenstijging voor de zorg en we hou-
den de lasten voor huishoudens in lijn met de kwaliteit van dienstverlening.
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