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VERKIEZINGEN

De verkiezingen komen er aan. Volgende 
week is het zover. Op woensdag 21 maart 
gaan de stemlokalen weer open. Vele vrij-
willigers zitten klaar om de kiezers te ont-
vangen, de stempassen en het legitimi-
teitsbewijs te controleren en de kieslijst 
te overhandigen. Het rode potlood ligt 
klaar. En dan... kiezen maar!

Er is veel om voor te kiezen: er blijkt 
onverwachts veel vraag naar woningen 
in de Achterhoek. Voor ondernemers is 
de aantrekkende economie een uitda-
ging: bedrijven hebben de ruimte nodig 
voor uitbreiding en in de techniek is een 
groeiende vraag naar vakmensen. Veel 
bewoners zijn ondertussen druk bezig 
met zonnepanelen of andere vormen van 
energieopwekking, omdat iedereen een 
steentje zal moeten bijdragen aan de 
overstap naar groene energie. In de zorg 
is de laatste jaren al veel veranderd en 
zijn nieuwe ontwikkelingen op komst.

In deze verkiezingskrant kunnen de kie-
zers in de gemeente Bronckhorst lezen 
wat de VVD de komende vier jaar wil be-
reiken. Kandidaat-raadsleden die zich 
daarvoor wil inzetten vertellen over hun 
ambities en wat ze drijft om zich in te zet-
ten voor de gemeente Bronckhorst. Tot 
slot staat achterin deze verkiezingskrant 
de kieslijst met alle lokale liberale kandi-
daten en is praktische informatie te vin-
den over de stemlokalen. 

Annemariek van der 

Houwen werkt bij de 

rechtbank in Zutphen. Ze 

is voor het eerst kandidaat 

voor de gemeenteraad.

Perry van Lochem wil zich 

als raadslid inzetten voor 

betere wegen en OV in 

Bronckhorst.

Thea Lusink gaat voor 

ondernemerschap in 

Bronckhorst.

Annemariek van der Houwen

Joke Meulenveld

Ton van linder
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COLOFON
Deze verkiezingskrant verschijnt bij Contact Bronckhorst en wordt u aangeboden door 
het Lokale Liberale Netwerk Bronckhorst van de VVD. De VVD vindt het belangrijk dat 
alle inwoners van Brockhorst goed geïnformeerd hun keuze maken op 21 maart.

Vormgeving & druk: Achterhoek Nieuws b.v.

IN DIT VERKIEZINGSMAGAZINE 
ALLE ACTUELE THEMA’S: 
“Een echt dienstbaar gemeentebestuur” Interview met 
lijsttrekker Ton van Linder, voorman van het lokale liberale netwerk 4
Toplokatie voor ondernemers. De visie van Thea Lusink en Annemarie 
van der Houwen op de uitdaging van de oplevende economie 8
Zorg voor maatwerk in de zorg. Raadslid Joke Meulenveld schetst 
nieuwe stappen voor verder verbetering van zorg in de buurt 9
“Kappen met klagen over krimp” Column door Hans Puijk 9
Gezond buitenleven voor jong en oud. Hummeloër Perry van Lochem 
legt uit waarom in Bronckhorst zoveel meer mogelijk is 10
Ondernemerschap voor groene energie. Een pleidooi voor samenwerking 
tussen bewoners en bedrijven voor de grootste kans op realisatie 10
Innovatie in de landbouw. Voorbeelden in Bronckhorst laten zien welke 
mogelijkheden er zijn en wat nodig is voor succes 11
Beter bereikbaar Bronckhorst. Knelpunten oplossen, onveilige situaties 
aanpakken en aansluiting op landelijke netwerk van OV 12
Het favoriet plekje van... Chantal Liesveld-Barneveld, Perry van Lochem 
en Thea Lusink 13
Slim platteland. Benut nieuwe technologie en databeschikbaarheid 
voor veiligheid en mobiliteit 14
Nieuwe koers voor monumenten. Subsidie voor urgente onderhoud en 
korting op OZB voor eigenaren die onderhoud doen zonder subsidie  14
Kieslijst. De kanjers van VVD lokaal liberaal Bronckhorst 
Stemmen kan overal. Uitleg over de verkiezingen en de locatie van de 
stemlokalen in Bronckhorst 15

Naast haar werk in de 

gemeenteraad is Joke 

Meulenveld organisatie 

elk jaar de drukbezochte 

tuinenroute!

Ton van Linder wil dat de 

VVD weer in het college van 

B&W komt

Perry van Lochem

Thea Lusink
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“Denken 
vanuit de
leefwereld
van de 
mensen”
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Bronckhorst is een fantastische plek om te leven. De westelijke Achterhoek is een 
van de mooiste streken van Nederland. Alle dorpen en buurtschappen vormen een 
sterke gemeenschap van actieve bewoners en ondernemers. “Het wordt hoog tijd 
voor een gemeentebestuur dat die boodschap uitdraagt en daar naar handelt sa-
men met de mensen die in Bronckhorst wonen. Wij zijn wel klaar met al dat klagen 
over de krimp!” Aan het woord is Ton van Linder. Hij is voor deze verkiezingen de 
lijsttrekker voor het lokale liberale netwerk in Bronckhorst van de VVD. Ton zet 
zich al vier jaar als raadslid in voor een beter bestuur van de gemeente. Die klus 
zit er voor hem nog niet op, want er moet nog teveel verbeteren. Hij legt uit wat 
hem drijft en wat hij in de komende vier jaar wil bereiken voor de inwoners van 
Bronckhorst.

Wie zijn de mensen die gek genoeg zijn om een 
belangrijk deel van hun vrije tijd op te geven 
voor de lokale politiek? En wat drijft hen om in 
deze tijd waarin meer gescholden wordt over 
politici dan dat er complimenten worden uitge-
deeld, toch opnieuw beschikbaar te zijn voor 
een periode als raadslid? Een van die mensen 
is Ton van Linder. 

Man met missie
Ton is geboren in Tilburg. Na een periode in 
Zevenaar woont hij sinds 1997 in het buitenge-
bied van Baak. Hij woont daar met zijn partner 
José. Samen hebben zij het oude huis van een 
hoefsmid geheel naar eigen inzicht verbouwd. 
Het ligt op mooi plekje tussen boerderijen. De 
appels van zijn fruitbomen laat hij persen tot 
appelsap die hij met zichtbare trots serveert 
aan bezoekers die hij ontvangt in zijn werk-
kamer naast de bijkeuken. Het ruikt er naar 
paard, want in de schuur naast het huis is een 
stal waar ook een oude merrie liefdevol ver-
zorgd wordt voor een welverdiende oude dag.

Sinds zijn verhuizing naar Baak is Ton actief 
geworden in de lokale politiek. Hij is voorzitter 
geweest van de VVD afdeling in Bronckhorst. In 
2014 stond hij voor het eerst op de kieslijst en 
kwam hij in de gemeenteraad. Nu is hij opnieuw 
lijsttrekker. Zesenzeventig jaar oud. Maar ver-

wacht geen vergader-pensionado die uit pure 
verveling detailvragen zit te stellen aan een 
wethouder. Hij bruist van levenslust en onder-
nemingszin. Alles wat hij oppakt staat in het 
teken van innovatie en verjonging, zowel in de 
politiek als in de sport. Hier staat een man met 
een missie.

Reuring op de woningmarkt
Het eerste dat Ton roept om het belang van 
zijn missie te onderstrepen, is de aantrekken-
de vraag naar woningen. “Na de crisis is de 
woningmarkt razendsnel veranderd! Er is een 
blijvende krapte en hoge prijzen voor huur- en 
koopwoningen in de steden. Je ziet dat meer 
mensen de keuze maken om de overvolle stad 
te verlaten omdat ze liever in een dorp wonen. 
Of in het buitengebied, tussen de boerderijen 
in het groen. Daar is het beleid van de gemeen-
te helemaal niet op gericht. Dat moet dus an-
ders”. 

Wie op Funda kijkt ziet inderdaad dat de situ-
atie radicaal anders is dan een paar jaar gele-
den. Er staan minder huizen te koop en al na 
een paar weken verschijnt de bekende ‘ver-
kocht’ sticker op de makelaarsborden. Lande-
lijke woningmarktcijfers laten zien dat de grote 
steden zich letterlijk uit de markt prijzen. 

EEN ECHT DIENSTBAAR 
GEMEENTEBESTUUR!

Interview met Ton van Linder, raadslid en lijsttrekker voor de  
lokale liberalen in Bronckhorst
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Het is de wens van de VVD om de gemeentelij-
ke woonvisie flink op de schop te nemen. Het 
moet veel makkelijker worden om nieuwe wo-
ningen te bouwen. Uitnodigingsplanologie is 
het devies. Ton maakt zich vooral druk over de 
onmogelijkheid voor jongeren om in de dorpen 
van de gemeente Bronckhorst aan een woning 
te komen.
 
“Starters op de woningmarkt kunnen in hun 
eigen omgeving nu al nergens terecht. Dat is 
toch belachelijk!” Voor deze groep ziet hij in 
het bijzonder een goede kans op de gemeente-
lijke bouwlocaties. Daar kan de gemeente zelf 
makkelijk zorgen voor toestemming voor be-
taalbare en kleine woningen. De grondprijzen 
zullen dan ook omlaag moeten, passend bij die 
specifieke bouwmogelijkheden.

“De gemeentelijke 
woonvisie moet flink 
op de schop” 
“Volgens mij zijn de dorpen en het buitenge-
bied van Bronckhorst voor heel veel mensen 
een fijne plek om te wonen. De VVD vindt dat 
de rode loper uitgerold mag worden voor nieu-
we bewoners. Hoe mooi zou het zijn als de 
gemeente samen met makelaars en verhuur-
ders van woningen een actief welkomstbeleid 
voert?” Hij doelt daarbij niet alleen op nieuw-
komers uit de Randstad of Arnhem-Nijmegen, 
maar ook op de vele geboren Achterhoekers 
die voor studie of werk een tijdje elders heb-
ben gewoond. 

Poort van Achterhoek
Deze tijd biedt volop kansen voor Bronckhorst, 
zo blijft Ton benadrukken. “Wij zijn wel klaar 
met het klagen over krimp! We zitten hier om 
de hoek van de Stedendriehoek (het stedelijk 
gebied van Zutphen, Apeldoorn, Deventer) 
en Arnhem-Nijmegen. En we zitten vlakbij de 
Randstad. Dat realiseert het gemeentebestuur 
zich veel te weinig”. 

Hoe anders dat is voor de ondernemers in 
de gemeente, merkt Ton telkens weer in ge-
sprekken met zijn buren en in werkbezoeken 
die hij als raadslid aflegt. “De mensen die ik 
tegenkom zijn dagelijks in de weer met col-
lega’s elders in Nederland of doen zaken met 
het buitenland. Mensen die evenementen or-
ganiseren richten zich op bezoekers uit heel 

Nederland, uit België en Duitsland. Ik zie overal 
om mij heen actie, maar de gemeente staat in 
de krimp-stand”. 

“Wij zijn wel klaar met 
het klagen over krimp!”
Bij de lokale liberalen spreekt die actie-stand 
meer aan. Ton geeft aan dat er meer regel-
ruimte nodig is voor de groeiende bedrijven 
in de gemeente. Hij voelt niets voor de huidi-
ge koers die is gericht op de uitplaatsing naar 
het regionale bedrijventerrein in Doetinchem. 
“Dat voegt toch helemaal niets toe aan het 
ondernemerschap in Bronckhorst?”. Het is een 
retorische vraag. Hij wil de regels van de Regio 
Achterhoek hierover van tafel. De stelling van 
Ton is dat Bronckhorst een toplocatie is voor 
ondernemers en zich moet profileren als de 
Poort van de Achterhoek.

Sport als inspiratie
Voor wie langer met Ton spreekt, merkt dat 
sport zijn grote passie is. Hij zou het prachtig 
vinden als er in Bronckhorst nieuwe topeve-
nementen worden binnengehaald. En hij ziet 
ook ruimte voor een tweetal bovenregionale 
sportvoorzieningen of andere commerciële 
voorzieningen voor gezond buitenleven. Een 
nieuw gemeentebestuur moet initiatiefnemers 
duidelijk maken dat het loket hiervoor bij wijze 
van spreken dag en nacht open is.

Hier spreekt duidelijk een man met verstand 
van zaken. Hij weet precies wat er voor nodig 
is om succes te boeken in de sport: “Tien jaar 
trainen, minimaal twintig uur per week. Dat is 
ook wetenschappelijk onderzocht. De winst is 
tegenwoordig vooral nog te halen als kinde-
ren jong beginnen. Niet met heel veel trainen, 
maar gewoon met plezier lekker bewegen. Co-
ordinatie ontwikkelen.” Verwacht van hem in 
het politieke debat geen sleetse metaforen uit 
het voetbal. Handbal is zijn lust en zijn leven. 
Dat was het in zijn jonge jaren en dat is het nu 
nog steeds. Hij zet zich met hart en ziel in voor 
vernieuwing van zijn sport, in het bijzonder 
met de ontwikkeling van beachhandbal.

Naast zijn werk als onderwijzer en leraar 
aardrijkskunde heeft Ton een indrukwekkende 
carrière opgebouwd in de nationale en interna-
tionale handbalwereld. Ton heeft zelf vroeger 
als international gespeeld. Met de nationale 
handbalploeg kwalificeerde zich net niet voor 

de Olympische Spelen van München. Het bleek 
een sterke drijfveer om er als bondscoach en 
als technisch directeur van de nationale hand-
balbond voor te zorgen dat het beter gaat met 
de sport. 

Innovatie en verjonging
Ton is wereldwijd de grote man achter de ont-
wikkeling van beachhandbal. In 2024 moet dit 
een Olympische sport zijn. Ton heeft samen 
met enkele buitenlandse collega’s de spelre-
gels opgesteld. Gewoon in zijn werkkamer in 
Baak. “Alle nieuwe sporten zijn volledig ge-
richt op jongeren. Het zijn buitensporten. Het 
moet snel zijn, het moet spectaculair zijn en 
het moet uitdagen tot mooie acties.” Zo heeft 
hij het beachhandbal dus ook opgezet. En er is 
altijd een winnaar. Gelijkspel bestaat niet. 
Het laat zien dat Ton geen enkele moeite heeft 
om zich in de leefwereld van jongeren te ver-
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plaatsen. Naast zijn werk als gemeenteraadslid 
is hij momenteel technisch manager van de 
handbalbond voor de nationale beachhand-
balteams. Zijn ambitie is duidelijk. Op de Olym-
pische Spelen van 2024 moeten Nederlandse 
teams staan met medaille kansen. Hij is laaiend 
enthousiast over de resultaten die hij samen 
met de bondscoaches bereikt: “We gaan de 
wereldtop halen. Het meidenteam onder de 17 
jaar is in 2017 al Europees Kampioen geworden 
en tweede op het WK! En die competities zijn 
al heel sterk.” Tevreden constateert hij dat ze 
daarmee dus op schema liggen.

Dienstbaar bestuur
Het is deze energie die Ton van Linder mee-
neemt in de gemeentepolitiek. Het optimisme 
terugbrengen in het gemeentebestuur van 
Bronckhorst. Hij wil meer ruimte voor de wen-
sen van mensen, meer ruimte om een woning 

te bouwen of om ondernemer te zijn. Hij wil 
meer mogelijkheden voor jongeren om te blij-
ven wonen in de westelijke Achterhoek en te 
werken bij de vele bedrijven die in Bronckhorst 
succesvol zijn. Dat vraagt volgens hem een 
dienstbaar gemeentebestuur dat ruimte geeft 
aan inwoners en geen plannen voorschrijft. 

Dit is de missie die hij de komende jaren wil 
volbrengen: “Wij willen een gemeente die 
werkt en denkt vanuit de leefwereld van bewo-
ners en ondernemers. Een gemeente die vanuit 
een positieve grondhouding meedenkt met 
initiatienemers.” Ton wil samen met andere 
partijen werken aan deze verandering van de 
bestuurscultuur. Zijn doel is om de VVD weer in 
het bestuur van de gemeente te loodsen, zodat 
hij tevreden kan constateren: “Bronckhorst 
maakt er werk van!” 
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TOPLOCATIE VOOR 
ONDERNEMERS
Bronckhorst is een gemeente met een geweldige diversiteit aan bedrijven. Het onderne-
merschap strekt zich uit van techniek-  en smart-industrie tot agribusiness en handel. Van 
grootbedrijf tot familiebedrijven en kleine zelfstandigen, allemaal dragen ze bij aan de 
groeiende economie. Na de economische crisis ligt er nu een forse uitdaging om goed te 
blijven draaien. Ruimtegebrek dreigt op bedrijventerreinen en er ontstaat een acuut tekort 
aan goed opgeleide medewerkers. Dit zijn belangrijke verkiezingsthema’s. De VVD pleit 
daarom voor regelruimte op bedrijventerreinen en samenwerking met kennisinstellingen.

In tijden van economische voorspoed is het be-
langrijk dat bedrijven binnen de gemeente de 
ruimte krijgen. Na jaren van stagnatie moeten 
ondernemers nu vaart kunnen maken. Bestem-
mingsplannen zijn niet flexibel en regionale 
afspraken staan groei in de weg. Het beleid om 
groeiende bedrijven naar regionale bedrijven-
terreinen te sturen maakt dat onmogelijk. 

Regelruimte op 
bedrijventerreinen

Raadslid Thea Lusink kan zich er over opwin-
den: “In plaats van een uitbreiding op hun be-
staande locatie moeten ondernemers dan in-
eens het gehele bedrijf verplaatsen. Dat duurt 
natuurlijk veel langer en is veel te duur! De 
meeste bedrijven die ik ken willen ook gewoon 
hier blijven. Die zijn hier geworteld.” De VVD wil 
de regionale afspraken hierover herzien. 
Thea is streng voor de bestuurlijke buren: 
“Onze buurgemeenten moeten hun bedrij-
venterreinen zelf maar zien vol te krijgen. Wij 
vinden het onzin dat de gemeente Bronckhorst 
daar nog langer geld in steekt. Dat helpt onder-
nemers hier geen zier.” 

Vakmensen 
Met een groeiende economie en energietransi-
tie groeit de behoefte van bedrijven aan goed 
opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Dat 
geldt in het bijzonder in de techniek. Om dit 
te bereiken stelt de VVD voor om intensiever 
samen met de ondernemers te werken aan de 
opleiding van vakmensen bij de ROC’s, hoge-
scholen en universiteiten. 
Thea is ervan overtuigd dat de kansen nog 
onvoldoende benut worden: “Wij willen het 
ondernemerschap in Bronckhorst  beter ver-
binden met de economische topregio’s direct 
om ons heen.” De VVD vindt dat de gemeente 
Bronckhorst zich meer moet oriënteren op de 
Stedendriehoek (Zutphen-Apeldoorn-Deven-
ter), de Regio Arnhem-Nijmegen en de regio 
Twente. 

Veilig ondernemen
Naast regelruimte en de beschikbaarheid aan 
vakmensen geven ondernemers aan dat veilig-
heid meer aandacht vraagt. Kandidaat-raadslid 
Annemarie van der Houwen uit Vorden heeft 
zich daar in verdiept: “Inbraakpreventie voor 
schuren en bedrijfsgebouwen is voor veel on-
dernemers meer dan vroeger een prioriteit. Op 
het platteland en op bedrijfsterreinen moeten 
medewerkers zich veilig voelen om gewoon 
hun werk te kunnen doen. Criminelen zoeken 
steeds vaker onze regio op voor hun ondermij-
nende activiteiten. Daar zal de komende tijd 
echt meer aandacht voor nodig zijn”. 

Cameratoezicht op 
criminele hot spots
Er is inmiddels een brede deelname aan het 
keurmerk ‘veilig ondernemen’ en aan het keur-
merk ‘veilig buitengebied’. Gebiedsambtena-
ren, buurtteams en politie werken samen aan 
preventie en toezicht. Annemarie vindt dit een 
goede zaak: ”Ondernemers zijn al druk genoeg 
met hun bedrijf. Als de gemeente en de politie 
hen goed adviseren over veiligheid, dan zijn ze 
daar erg mee geholpen.” De VVD wil dat er de 
komende jaren meer gebeurt. Op criminele hot 
spots moet bijvoorbeeld tijdelijk cameratoe-
zicht zijn, ook in het buitengebied. 
Annemarie ziet ook een taak voor bewoners: 
“Buurt-whatsapp-groepen kunnen een goede 
bijdrage leveren aan signalering van onraad.” 
Goede samenwerking is noodzakelijk voor het 
behoud van een veilige woon- en werkomge-
ving in Bronckhorst. Ton van Linder en Thea Lusink trots op bedrjiventerrein Hengelo
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ZORG VOOR 
MAATWERK 
IN DE ZORG

Er is veel veranderd in de zorg. Mensen met een zorgbehoefte kunnen langer thuis 
blijven en voor ondersteuning terecht bij een sociaal team in het dorp. Het sociale 
team levert thuiszorg of verpleging aan huis. De meeste huisartsen werken samen 
in gezondheidscentra, waar ook apotheek en fysiotherapie of begeleiding voor dia-
betes is. De verzorgingshuizen in Hengelo, Vorden en Zelhem zijn vernieuwd zodat 
mensen met een grotere zorgbehoefte daar terecht kunnen. Nu we met zijn allen 
steeds ouder worden en een zwaarder beroep doen op onze omgeving, zijn er nieu-
we stappen nodig. Specialistische zorg is nodig in de buurt en de samenwerking 
tussen zorgorganisaties verdient een nieuwe impuls.

Specialistische zorg is 
nodig in de buurt
Voor een toekomstbestendige zorg is het 
belangrijk om ons de komende jaren voor te 
bereiden op nieuwe ontwikkelingen. Mensen 
hebben thuis of direct in de buurt vaker be-
hoefte aan gespecialiseerde zorg. Dit geldt bij-
voorbeeld voor mensen met dementie. We vra-
gen veel van onze omgeving en we vinden het 
belangrijk dat de mantelzorger ook gewoon 
partner, familielid of buurtgenoot kan blijven. 
In het verkiezingsprogramma van de VVD is dit 
een van de belangrijkste aandachtspunten.

Samenwerking tussen professionals
De ondersteuning van mensen met een zorg-
behoefte is met de sociale teams mooi in de 
buurt georganiseerd. De volgende stap is een 
betere samenwerking tussen de huisarts in 
de gezondheidscentra, de sociale teams en de 
instellingen die gespecialiseerde zorg leveren. 
Daarom wil de VVD een goede toegang tot dit 
zorgaanbod in de dorpen en niet alleen verder 
weg in Doetinchem of Zutphen. Wat geldt voor 
ouderenzorg, geldt ook voor de jeugdzorg. De 
VVD wil experimenteren met slimme combina-
ties van zorg voor jeugd en maatschappelijke 
opvang.
Raadslid Joke Meulenveld pleit hier hartstoch-
telijk voor: “De gemeente moet met zorgverze-
keraars en zorginstellingen in gesprek gaan om 
dit voor elkaar te krijgen. Ik vind het zo belang-

rijk dat je samen met je familie of 
andere mantelzorgers de regie kunt 
voeren over je eigen zorg. [cursief]
Samenredzaamheid [einde cursief] 
noemen wij dat.”. Ze benoemt dat 
voor mensen met een zorgbehoefte 
en voor hun mantelzorgers eenzaam-
heid op de loer ligt. 

Initiatief
Zorgen voor maatwerk in de zorg gaat 
ook over sociaal contact. Joke ziet veel 
mooie nieuwe initiatieven voor dagbe-
steding op ontmoetingsplekken met 
kleinschalige activiteiten. “In Vorden is 
De Lindenhof een kleinschalige woon-
vorm die het dorp en de bewoners met 
elkaar verbindt. In Steenderen zijn vor-
men van dagbesteding voor verschillen-
de doelgroepen in een ontmoetingscen-
trum. Op deze manier blijf je als je ouder 
wordt toch onderdeel van de samenleving 
en word je niet weggestopt.”
 

Samenredzaamheid
In de gemeenteraad wil Joke initiatieven 
ondersteunen van mensen die creatief zoe-
ken naar nieuwe woonvormen. “Het is toch 
prachtig als groepen uit de samenleving 
met oog voor elkaar willen leven. Als de ge-
meente dat mogelijk maakt, kunnen we 
prachtige nieuwe vormen van wonen en 
zorg laten opbloeien!” 

Kappen met klagen 
over krimp

Toen wij in Vorden gingen wonen vroegen fa-
milie, vrienden en kennissen bezorgd waarom 
we naar een krimpgebied gingen verhuizen. En 
dat op een toon alsof je in een verlaten spook-
dorp terecht komt, met een desolaat buitenge-
bied. Het beeld van Bronckhorst als krimpge-
meente bleek wijdverbreid. En hoe anders is de 
werkelijkheid!
Na de eerste bezoekjes zijn ze allemaal ‘om’. Ze 
snappen niets van deze valse voorstelling van za-
ken als ze zien dat Bronckhorst een fantastische 
plek is om te leven. Natuurlijk weten mensen wel 
dat de Achterhoek een van de mooiste streken van 
Nederland is. Maar wat ze niet weten is de kracht 
van de gemeenschap in elk dorp en elke buurt-
schap. Wat ze ook niet weten is de hoeveelheid ini-
tiatieven van actieve bewoners en ondernemers die 
Bronckhorst zo’n fijne plek maken om te wonen en te 
leven. En ze zien dat het eigenlijk heel dichtbij is, ook 
voor wie in de Randstad woont.
Wij ervaren Bronckhorst als een vitale gemeente die 
waanzinnig veel te bieden heeft. Inmiddels weten 
familie en vrienden ons stekkie in het buitengebied 
goed te vinden en is de logeerkamer permanent 
volgeboekt. Maar volgens ons zouden nog meer 
mensen hun weg kunnen vinden naar onze ge-
meente als plek om te wonen en te werken. 
Juist in deze tijd zoeken meer mensen een uitweg 
uit de overvolle en ongezonde steden. De prijzen 
van huizen rijzen daar de pan uit. Volgens mij 
zouden veel meer mensen kunnen kiezen voor de 
kwaliteit van leven in onze westelijke Achter-
hoek. Voor de bedrijven in de regio zou dat ook 
niet gek zijn. Hun behoefte aan goed opgeleide 
en gemotiveerde vakmensen is erg groot en ze 
hebben een fantastische woon- en leefomge-
ving te bieden als bonus. De makkelijkste ma-
nier om hier wat in te bereiken is volgens mij: 
kappen met dat klagen over krimp! 

Hans Puijk
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GEZOND BUITENLEVEN VOOR JONG EN OUD
Bronckhorst is dé plek in de Achterhoek waar het na een drukke werkdag of werkweek 
goed genieten is van het buitenleven. Of het nu een wandeling is met de hond in het bos 
of een veldloop voor de geoefende atleet: weinig plekken in Nederland hebben zo’n gro-
te variatie aan buitensport mogelijkheden. Het barst van de initiatieven van bewoners 
en verenigingen en er zijn veel ondernemers actief in de buitensportsector. Het is de 
hoogste tijd dat we met elkaar al die mogelijkheden om gezond te leven eens goed op de 
kaart zetten. Dit is de missie van kandidaat raadslid Perry van Lochem.

Gezond leven staat hoog op het wensenlijstje 
van de veel mensen. Op het platteland is dat 
eenvoudiger te realiseren dan in de stad. De 
wandelpaden bieden mogelijkheden voor een 
rustige verkenning van het landschap, maar 
vormen net zo makkelijk een prachtig par-
cours voor een hardloop wedstrijd. De fiets-
paden zijn geschikt voor scholier en forens, 
maar bieden ook een schitterend netwerk 
voor recreatieve fietsers en wielerfanaten. 
Verenigingen en stichtingen exploiteren met 
de inzet van een enorm aantal vrijwilligers 
prachtige sportaccommodaties. En er zijn 
veel ondernemers actief in fitnesscentra, de 
organisatie van outdoor activiteiten en ma-
neges.

Beter bekend maken
“Het verbaast mij dat er zo weinig aandacht 
is voor de mogelijkheden die Bronckhorst te 
bieden heeft voor mensen die gaan voor ge-
zond. Dat omvat veel meer dan wat vroeger 
de gemeentelijk sportvelden en gymzaaltjes 

waren. Als we dat nou eens met el-
kaar zouden uitdragen!” Een bete-
re bekendheid van het aanbod van 
gezond buitenleven in Brockhorst 
heeft volgens Perry twee positieve 
effecten: bewoners vinden mak-
kelijker hun weg naar meer bewe-
gen en een gezonde levensstijl en 
mensen van buiten de gemeente 
maken eerder kennis met de mo-
gelijkheden die er in Bronckhorst 
voor hen zijn. Als bezoeker of als toekomstige 
inwoner van onze mooie gemeente.
Bronckhorst staat niet bekend als sportge-
meente of als gezonde gemeente. “Volgens 
mij hebben we goud in handen, maar we zien 
zelf de glans er niet van. Dat mogen we wel 
eens oppoetsen!” Perry zou het mooi vinden 
als verenigingen, ondernemers en de ge-
meente de handen ineenslaan om het aanbod 
van gezond buitenleven onder de aandacht 
te brengen bij de bezoekers en bij de inwo-
ners van Bronckhorst: “Al is het maar dat we 

gewoon met trots aan iedereen vertellen hoe 
fantastisch je hier kunt wonen als je gaat 
voor gezond!”

Ruimte voor evenementen
Perry is zeer te spreken over al die ver-
enigingen en ondernemers die initiatieven 

nemen. De Keppelrun is volgens 
hem een van de leukste hardloop 
evenementen in de wijde omtrek. 
De wedstrijd dreigde na 10 jaar 
te verdwijnen. Eén oproep was 
genoeg voor de instroom van 
nieuwe vrijwilligers die de orga-
nisatie voortzetten. Evenementen 
zoals de triatlon in Hengelo en 
de vele mountainbike tochten die 
worden georganiseerd trekken 
deelnemers van binnen en soms 

ver buiten Bronckhorst. Dat geldt ook voor 
het uitgebreide aanbod voor motorcross, de 
paardensport en de golfbanen die landelijke 
bekendheid genieten. 
Wat Perry mist in het aanbod zijn de wat gro-
tere evenementen. Een uitzondering is de be-
roemde wegrace van de Hengelose Auto en 
Motorvereniging HAMOVE op de Varsselring 
van Hengelo. “Een nieuw initiatief voor een 
groot evenement zou ik prachtig vinden. 
Daarvoor moet de houding zijn: Bronckhorst 
maakt het mogelijk!”. 

ONDERNEMERSCHAP VOOR 
GROENE ENERGIE
De gemeente Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Het klinkt mooi op papier, 
maar voor de uitvoering heeft de gemeente maar beperkte middelen. Dat vraagt om 
ruimte voor groen ondernemerschap en inventiviteit van bewoners.

Energieneutraal in 2030 wil zeggen dat al 
over 12 jaar evenveel energie duurzaam 
geproduceerd wordt als er wordt verbruikt 
voor het verwarmen en verlichten van 
woonhuizen en voor de productieprocessen 
van bedrijven. Het zonnepark in Hengelo en 
het zonnedak van energiecoöperatie BOEN 
(Brockhorst en Omgeving Energie Neutraal) 
zijn mooie eerste stappen, maar het is bij 
lange na niet genoeg.
Er zijn meer dan 20 mogelijkheden voor 

energieopwekking, waarvan vele nog onbe-
proefd zijn in Bronckhorst. Warmte-koude 
opslag en geothermie zijn kansrijk maar 
kostbaar. Samenwerking tussen bewoners 
en bedrijven vergroten de kans op realisa-
tie. Biovergassingsinstallaties voor mestver-
werking of andere restproducten slaan twee 
vliegen in een klap, maar vragen ruimte op 
het boerenerf. Bestemmingsplannen moeten 
daarvoor aangepast worden. De rol van de 
gemeente is vooral om snel en flexibel te zijn 

met randvoorwaarden. Maak afspraken met 
netbeheerders over de verzwaring van het 
elektriciteitsnet, zodat ook de grote geza-
menlijke lokale initiatieven van ondernemers 
en bewoners samen mogelijk worden. De in-
passing in het landschap is vaak het grootste 
discussiepunt. Windmolens, zonnepanelen en 
biovergistingsinstallaties zijn niet de mooiste 
objecten.

Lokale inbedding van initiatieven ontstaat als 
de opbrengst van nieuwe vormen van ener-
gieopwekking ten goede komt aan de men-
sen die er lokaal mee te maken hebben. Als 
omwonenden meeprofiteren, dan kunnen ze 
mee investeren en gezamenlijk bepalen wat 
de beste plek en de beste landschappelijke 
inpassing is. Ambities worden behaald met 
gezamenlijk ondernemerschap en eigenaar-
schap. 
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RUIMTE VOOR 
INNOVATIE IN DE 

LANDBOUW

Waar moet het naar toe met de landbouw? Dat weet de landbouwsector zelf heel goed. De 
sector heeft een visie opgesteld met een duidelijke agenda voor de politiek: ruimte voor 
innovatie. Het is een toekomstvisie waar trots uit spreekt over wat de sector kan. De boe-
ren gaan de boer op bij de politiek en vinden gehoor bij de VVD. 

De Nederlandse landbouw speelt een belang-
rijke rol in de wereldwijd groeiende vraag naar 
veilig voedsel. In eigen land moeten agrarische 
bedrijven inspelen op de maatschappelijke 
en politieke vraag naar energieproductie en 
dierenwelzijn. De sector wil van energiege-
bruiker naar energieleverancier. Biomassa, 

zonne-energie en thermische warmte bieden 
kansen. Uit mest kan men mineralenconcentra-
ten halen waarmee op maat bemest kan wor-
den. Moderne stallen worden zoveel mogelijk 
aangepast aan het dier. Onder de agrarische 
bedrijven zijn er vele die voorop lopen met in-
novaties om het allemaal mogelijk te maken. 
Bezoekers uit de hele wereld komen kijken hoe 
de agrarische sector in Bronckhorst zich ont-
wikkelt. 

De druk op de sector is groot en alle ontwik-
kelingen kosten ruimte. Ruimte voor nog meer 
zonnepanelen als de daken van boerderijen en 
stallen vol liggen. Ruimte voor grotere stallen 
met uitloopruimte voor de weidegang van 
koeien. Ruimte voor biovergistingsinstallaties. 
Deze groei van de bedrijven heeft gevolgen 
voor het landschap. Met een passende vorm-
geving van bedrijfsgebouwen en inrichting 
van installaties is een goede inpassing vaak 
mogelijk. Soms is kavelruil nodig. Soms een 
bouwblok nodig dat groter is dan wat in het 
bestemmingsplan is begrensd, of is een andere  
ligging van het bouwblok nodig.

Voorzitter van LTO West Achterhoek, Marja 
Hartman, bepleit deze mogelijkheden: “Maat-
werk voor de boer in deze ontwikkelingen is 

welkom. Een zinvolle verkaveling beperkt de 
belasting van het milieu door het landbouw-
verkeer en zorgt ervoor dat koeien de wei in 
kunnen. Landbouwgrond is primair bedoeld 
voor de voedselproductie en die willen we lie-
ver vrijhouden van zwarte zonnepanelen. Dat 
verhoogt de aantrekkelijkheid van het land-
schap voor omwonenden en bezoekers.”

Vooral het adequaat beheer van de overgangs-
gebieden tussen landbouwgrond en natuurge-
bieden bevordert de biodiversiteit. Dat is ook 
voor veel agrariërs belangrijk. Velen hebben 
het beheer van natuur tot onderdeel van hun 
bedrijfsvoering gemaakt. Ook dat vraagt ruim-
te. “Agrariërs die hun bedrijf duurzaam willen 
voortzetten of een andere invulling willen ge-
ven, moeten daarvoor de ruimte krijgen”, zegt 
ook Gerard Schut. Hij runt een B&B  in Baak. 

De VVD wil dit maatwerk in de toekomst moge-
lijk maken en wil daarvoor de bestemmings-
plannen wijzigen. Lijsttrekker Ton van Linder 
zegt hierover: “De VVD is trots op de pro-actie-
ve houding van de agrarische sector. Het ge-
voel van verantwoordelijkheid dat ik deze 
agrariërs zie nemen spreekt mij als liberaal 
zeer aan.” De VVD geeft boerenbedrijven die 
geworteld zijn in Bronckhorst de ruimte die zij 
nodig hebben voor vernieuwing. Zij kunnen als 
geen ander schaalvergroting en vernieuwing 
realiseren met respect voor het landschap, 
met gevoel voor dierwelzijn en in verbinding 
met de lokale gemeenschap. 

Dak van de fotonenboer, Vierakker

Gerard Schut, B&B boer
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Een plattelandsgemeente met de blik op de toekomst moet continue bezig zijn met het 
verbeteren van de bereikbaarheid. De ontwikkelingen in de wereld van mobiliteit gaan snel. 
Bewoners en bedrijven hebben een steeds grotere behoefte aan goede verbindingen. De 
agenda voor de komende jaren in Bronckhorst is duidelijk: knelpunten oplossen, onveilige 
situaties aanpakken en zorgen voor de best mogelijke aansluiting op het landelijke netwerk 
van openbaar vervoer. Werk aan de winkel dus.

Er is een aantal plekken in onze gemeente waar 
het verkeer in de problemen komt en onnodi-
ge overlast oplevert. Op een aantal wegen is 
zichtbaar gebrek aan onderhoud. Deze wegen 
zijn niet toegerust op de moderne eisen van 
het zware landbouw- en vrachtverkeer voor de 
bedrijven in de gemeente. De provincie heeft 
de N316 (Vorden- Hengelo-Zelhem) en de N317 
(Doesburg-Laag-Keppel-Doetinchem) flink op 
de schop genomen. De gemeente laat wegen 
rond Steenderen ondertussen verbrokkelen. 
Een ander knelpunt dat nu al tientallen jaren 
bestaat is het doorgaande verkeer door de 
Dorpsstraat in Laag Keppel. 

Van knelpunt naar kans
Met een nieuwe aansluiting vanuit de Sliek-

straat/N314 in de richting van Wehl naar de 
A18 lost het probleem in Laag-Keppel op en 
verbetert de verbinding voor heel Bronckhorst 
naar het snelwegennet. Het biedt een mooie 
kans voor de herinrichting van de historische 
dorpskern van Laag-Keppel. Dagelijks loopt het 
verkeer hier vast tijdens de spits. Dat brengt 
onnodige overlast voor de bewoners met zich 
mee en is gevaarlijk voor fietsers.

Een ander knelpunt dat aangepakt moet wor-
den is de Wildenborchseweg tussen Lochem en 
Vorden. Het is een weg waar door veel auto-
mobilisten te hard wordt gereden. De poging 
om met chicanes de snelheid te verlagen werkt 
onvoldoende. Het belemmert de hulpdiensten 
en het landbouw- en vrachtverkeer. Een andere 

aanpassing van de weginrichting is daar nodig. 
Met de aanleg van een vrijliggend fietspad 
wordt het ook voor fietsers veiliger. 

Toekomstgerichte keuze voor het OV
De ontwikkelingen in het openbaar vervoer 
gaan snel. Actuele reisinformatie via apps 
op de smartphone maakt het makkelijker om 
vervoer op maat te leveren. Het aanbod voor 
reizigers die uitsluitend op het openbaar ver-
voer zijn aangewezen kan daarmee flexibeler 
worden gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
bezoekers van zorglocaties of groepen mede-
werkers van bedrijven in de nachtdienst. Een 
slimme combinaties van particulier vervoer 
en (gesubsidieerd) openbaar vervoer moeten 
gezocht worden. Je kunt daarbij denken aan 
flexbussen die alleen rijden als er behoefte is 
van passagiers. 

Voor de grotere reizigersstromen van scho-
lieren en forenzen is het cruciaal dat op de 
hoofdroutes een frequente dienstregeling is, 
met in de spits voldoende zitplaatsen. Voor 
Bronckhorst is het belangrijk dat prioriteit 
wordt gegeven aan de spoorverdubbeling tus-
sen Doetinchem en Zevenaar. De frequentie 
van de treinverbinding Zutphen-Winterwijk 
met station Vorden als halte in Bronckhorst 
moet met de groei van de mobiliteit omhoog. 
De hoofdroutes van buslijnen moeten op deze 
spoorverbindingen naadloos aansluiten. 

Poort van de Achterhoek
De lelijkste puist in het openbaar vervoersnet-
werk is het  stationsgebouw van Vorden. Vooral 
’s avonds is het een desolate plek voor de over-
stappers van trein naar bus. Het is een prachtig 
gebouw dat een tweede leven verdient als een 
ouderwets gezellig station. Met horeca, 
flexwerkplekken, toeristische informatie en 
bewoning erboven moet het omgevormd kun-
nen worden tot een levendige plek waar reizi-
gers zich thuis voelen. Een echte Poort van de 
Achterhoek! 

BETER 
BEREIKBAAR BRONCKHORST

Station Vorden verdient opknapbeurt
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Het favoriete plekje van...
CHANTAL 
LIESVELD-BARNEVELD

Het prachtige bosgebied Het Zand is gele-
gen op een paar minuten rijden van haar 
woning in het buitengebied van Hengelo 
en Zelhem. Hier wandelt ze graag met haar 
honden en geniet dan van de prachtige 
natuur. Dit dagelijks kunnen doen, was 
twee jaar geleden de reden om terug te 
keren naar de Achterhoek. Nu geniet ze 
na elke werkdag met volle teugen van het 
gezonde buitenleven. 

PERRY VAN LOCHEM
De brug bij Laag-Keppel is een van de meest gefotografeerde plekjes van 
Bronckhorst. Met het molentje, de watermolen en de deftige toegangs-
poort naar kasteel Keppel vindt hij het een prachtig geheel. De dorps-

straat en de knusse rij huizen mag van hem een flinke op-
knapbeurt krijgen. Hij hoopt dat dit stukje Laag-Keppel net 
zo mooi zal worden als Hummelo. Dat is het dorp waar hij 
woont met zijn gezin. Na de aanleg van de rondweg kon 
dat vorig jaar prachtig worden heringericht. Met een alter-
natieve route voor het doorgaande verkeer zou Laag-Kep-
pel net zo’n mooie herinrichting kunnen krijgen. Voor be-
woners en bezoekers zou dat het unieke kasteeldorp aan 
de Oude IJssel tot een topplekje van de gemeente Bronck-
horst maken. 

THEA LUSINK
Golfbaan ’t Zelle is de plek waar Thea wekelijks te vinden 
is. De baan is niet alleen favoriet bij Thea, mensen uit heel 
Nederland weten ’t Zelle te vinden. Dat is niet voor niets, 
want het is uitgeroepen tot golfbaan van het jaar. Thea 
woont in Bekveld en voor haar is het gewoon dé plek in 
de buurt om te sporten. Ze vindt het een uitdaging om 
zichzelf te verbeteren. Dat gaat niet vanzelf, daarvoor 
neemt ze nog regelmatig les. Op de ontmoet ze mensen 
uit alle hoeken van de gemeente. Het helpt haar als 
raadslid om te horen wat er speelt in de gemeente en 
wat bewoners en ondernemers bezighoudt. 
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SLIM PLATTELAND
Steden ontwikkelen zicht tot ‘smart city’ en profileren zich daar ook mee. Het gaat daarbij 
om de ontwikkeling van een grote databeschikbaarheid en analyses van die databestanden. 
Goede data analyses kunnen in Bronckhorst net zo goed benut worden. De VVD pleit voor 
de ontwikkeling en profilering van het “slimme platteland”.

In de smart city worden data analyses gebruikt 
om verkeerslichten slimmer te maken. Dat 
maakt het mogelijk om met mobiliteitsmanage-
ment het aanbod van schaarse verkeersruimte 
beter te laten aansluiten bij de vraag. Bijvoor-
beeld met een dynamische parkeerplaatsen 
verwijzing via de bekende borden langs de weg 
en met een koppeling van dezelfde gegevens 
met navigatie systemen in de auto en op de 
smartphone. Zelfs voor fietsparkeerplaatsen. 
Ook directe analyses van camerabeelden wor-
den benut om grote bezoekersstromen veilig 

te geleiden naar de minder drukke looproutes. 
Het platteland lijkt bij deze ontwikkeling achter 
te blijven, terwijl het benutten van data juist 
een grote kans biedt om schaarse middelen zo 
slim mogelijk in te zetten. Bijvoorbeeld als het 
gaat om veiligheid en bereikbaarheid. Net als in 
de stad zit de uitdaging niet in het verzamelen 
van nieuwe data, maar in het beter koppelen 
van beschikbare data van verschillende over-
heden en van private partijen. 

De VVD bepleit dat de gemeente Bronckhorst 
het voortouw neemt voor een datagedreven 
inzet van toezicht en handhaving, samen met 
de politie, de Omgevingsdienst en het bedrijfs-
leven. Daarnaast kunnen samen met de provin-
cie, vervoersbedrijven onderwijsinstellingen en 
zorginstellingen slimmere combinaties worden 
ontwikkeld van openbaar vervoer, doelgroepen 
vervoer en particuliere taxi’s. Zo zijn er volop 
kansen voor het ‘slimme platteland’. 

NIEUWE KOERS MONUMENTEN
De 455 gemeentelijke monumenten en 180 rijksmonumenten maken Bronckhorst aan-
trekkelijk voor toeristen. Bewoners en eigenaren moeten al dat fraais in stand houden. 
Velen doen dat met liefde en handwerk, maar soms is de last te groot. Gezwabber in sub-
sidiebeleid maakt het niet makkelijker. Het verkiezingsprogramma van de VVD stippelt 
een nieuwe koers uit voor resultaatgerichte monumentsubsidies en belastingkorting. 

Subsidies zijn belangrijk om urgente achter-
standen aan te pakken samen met eigenaren 
die worstelen met het onderhoud van hun 
monumentaal bezit. Agrarisch erfgoed heeft 

de prioriteit. Voor agrariërs ligt de prioriteit 
bij de voortdurende investeringen in het be-
drijf, onder meer voor verduurzaming. Onder-
houd aan een onrendabele of onbruikbare 

oude schuur schiet er snel bij in. 
Tevens verdient particulier initiatief onder-
steuning. De gemeente moet voortaan soepel 
meewerken aan functieverandering, bijvoor-
beeld voor woningen of niet-agrarische be-
drijfsruimte in een oude schuur. Eigenaren 
die zonder subsidies hun monument in stand 
houden krijgen korting op hun OZB-aanslag. 
Want voor wat hoort wat. 
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1. Ton van Linder  Baak
2. Annemarie van der Houwen Vorden
3. Perry van Lochem Hummelo
4. Thea Lusink Hengelo
5. Joke Meulenveld Steenderen
6. Hans Puijk Vorden
7. Chantal Liesveld-Barneveld  Hengelo
8. Jaco Voltman  Wichmond
9. Erik Nijhoff Vorden
10. Herman Eskes Vierakker
11. Geert Jan Oosterhuis   Hengelo
12. Bennie Wisselink  Zelhem
13. Henk van Uitert Hoog Keppel
14. Wigert Willemsen Steenderen
15. Marcel Leferink  Vorden

STEMMEN KAN OVERAL
Aanstaande woensdag 21 maart kunt u in Bronckhorst stemmen in 27 
stembureaus. De stembureaus zijn open van 7:30 tot 21:00. Het maakt 
niet uit naar welk stembureau u gaat. Ook dat mag u zelf kiezen. Het mag 
bij een stembureau bij u in de buurt, in het gemeentehuis of bij een stem-
bureau waar u onderweg naar de supermarkt of naar uw werk langskomt. 
Vergeet niet uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 
De stembureaus worden allemaal door vrijwilligers bemenst. Bedankt u 
ze hartelijk voor hun inzet? 
Bent u op vakantie of voor uw werk de hele dag onderweg? Of bent u 
slecht ter been? Het is mogelijk om iemand anders te machtigen om voor 
u te gaan stemmen. Op uw stempas kunt u lezen wat u moet doen om 
iemand te machtigen. Vergeet niet om dit tijdig aan iemand te vragen die 
u vertrouwt om voor u de juiste keuze te maken. 

Gemeentehuis Bronckhorst  Elderinkweg 2  Hengelo (Gld) 
Sporthal De Kamp  Sarinkkamp 7  Hengelo (Gld) 
Ons Huis  Beukenlaan 30  Hengelo (Gld) 
Dorpshuis De Horst  Sint Janstraat 6  Keijenborg 
Dorpshuis Varssel  Zelledijk 22  Hengelo (Gld) 
Cultureel Centrum De Brink  Stationsplein 8 - 12  Zelhem 

Muziekcentrum Union  Hummeloseweg 39 F  Zelhem 
Dorpshuis D'n Draejer  Velswijkweg 50  Zelhem 
ARX Theater  Ruurloseweg 38A  Zelhem 
Heidehuus  Halle-Heideweg 22  Halle 
Café-restaurant Nijhof  Dorpsstraat 13  Halle 
Het Witte paard 2.0  Ruurloseweg 1  Zelhem 
Voormalige Jan Ligthartschool  Frans Halsstraat 21  Zelhem 
Kulturhus Vorden (hoofd-ingang)  Raadhuisstraat 6  Vorden 
Basisschool Het Hoge  Het Hoge 36  Vorden 
Basisschool De Vordering  het Jebbink 5  Vorden 
Basisschool De Kraanvogel  Eikenlaan 22  Vorden 
Basisschool De Garve  Dorpsstraat 19  Wichmond 
Sporthal 'Het Hooge Wessel'  Prins Bernhardlaan 3  Steenderen 
Dorpshuis Olburgen  Olburgseweg 19  Olburgen 
Basisschool De Rank  Russerweg 23  Toldijk 
Het Wapen van Baak  Wichmondseweg 30  Baak 
Sportcafé Hessenhal  Monumentenweg 30  Hoog-Keppel 
Zorgcentrum Hyndendael  Keppelseweg 35  Hummelo 
Dorpshuis Drempt  Kerkstraat 89  Drempt 
t Hessenhuus  Zomerweg 19A  Drempt 
De Bongerd  De Bongerd 1  Steenderen 

De VVD heeft een sterk lokaal liberaal geluid te laten horen 
als oppositiepartij. Het Lokaal Liberaal Netwerk van de VVD 

heeft dit team versterkt met enkele enthousiaste nieuwko-
mers. Het zijn stuk voor stuk kanjers die zich willen inzetten om 

de stem van de kiezers in Bronckhorst te vertolken in de ge-
meenteraad. Zij hopen op brede steun om na 21 maart deel te ne-

men aan het dagelijks bestuur van de gemeente om met recht te 
kunnen zeggen: Bronckhorst maakt er werk van! 

VVD 
BRONCKHORST: 

LOKAAL 
LIBERAAL



DOEN!
21 MAART

VERKIEZINGEN

STEM OP ONS

Stem VVD 21 maart

Kies voor doen!

Wij gaan ervoor, jullie ook?

Met Gaanderen, Wehl en Doetinchem hebben wij 

een prachtige gemeente met veel mogelijkheden en 

kansen. En wij benutten die graag! Om voor alle in-

woners, ondernemers en bezoekers het beste te be-

reiken hebben wij jullie nodig.

FOTO

De afgelopen 4 jaar heeft de VVD veel bereikt en wij 

gaan door voor onze gemeente waar het leuk wo-

nen, werken en leven is en moet blijven. Met een 

bruisende binnenstad, boeiende dorpen, voldoende 

werkgelegenheid en ruimte voor onze inwoners en 

bedrijven. DOEN!

 
HTTP://DOETINCHEM.VVD.NL

Twitter: @VVDDoetinchem

facebook.com/vvddoetinchem 


