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Bronckhorst maakt er werk van! 

 

Bronckhorst is een fantastische plek om te leven. Een van de mooiste streken van 

Nederland met een sterke gemeenschap van actieve bewoners en ondernemers. 

Bronckhorst verdient een gemeentebestuur dat initiatiefnemers ondersteunt en de 

beloftes in het beleid waarmaakt. Een gemeentebestuur dat werkt vanuit een heldere 

visie en dienstbaar is aan de samenleving. De VVD wil bouwen aan een gemeente die klaar 

staat voor inwoners en ondernemers. We willen een gemeente die initiatiefnemers helpt 

door snel duidelijkheid te bieden over wat mogelijk is. Een gemeente die het lef heeft om 

besluiten te nemen waar mensen verder mee kunnen. Een gemeente met een ruimhartig 

ondernemersbeleid. Bronckhorst maakt er werk van! 

De komende jaren zijn cruciaal voor Bronckhorst. Na de jaren van klagen over krimp is het 

tijd om de koers te verleggen. De woningmarkt verandert razendsnel. Meer mensen 

maken de keuze om de overvolle steden te verlaten voor een woning in het groen. De 

economie groeit en veel bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleide en gemotiveerde 

vakmensen in onze regio. In de landbouw kunnen familiebedrijven door schaalvergroting 

blijven innoveren in kwaliteit van producten en dierwelzijn. Bronckhorst maakt er werk 

van! 

De gemeente Bronckhorst past zich aan deze uitdaging aan. De VVD wil een gemeente 

met een eigentijdse bestuurscultuur: gericht op samenwerking, snelheid van handelen, 

flexibel in opstelling. Kortom, een gemeentebestuur met lef. Wij willen een woonbeleid 

dat maatwerk biedt in de woonwensen van jong en oud. De VVD wil dat autonomie van 

mensen centraal staat in de zorg in zelfredzame gemeenschappen. Ondernemers mogen 

zich optimaal ondersteund voelen bij nieuwe initiatieven. Wij willen dat bewoners 

tevreden kunnen zijn over de dienstverlening door de gemeente. Bronckhorst maakt er 

werk van! 

De VVD wil een betere profilering van Bronckhorst voor bezoekers, nieuwe bewoners en 

ondernemers. Bronckhorst is een goed bereikbare plek om te wonen en werken. Een 

prachtige omgeving met een bruisende gemeenschap in elk van de 44 dorpen en 

buurtschappen. Strategisch gelegen als de poort van de Achterhoek in de directe 

nabijheid van de Stedendriehoek Deventer- Zutphen-Apeldoorn, de regio Arnhem-

Nijmegen en de Randstad. De rode loper moet uitgerold worden voor bezoekers, 

bewoners, ondernemers en vakmensen. Bronckhorst maakt er werk van! 

 

Wat wil de VVD bereikt hebben in 2022? 

 In 2022 is er volop plek voor jongvolwassenen om in Bronckhorst 

te blijven of te komen wonen en werken 

 In 2022 zijn er voorzieningen op maat en is gespecialiseerde zorg 
nabij voor zelfregie op zorg in gemeenschappen 

 In 2022 is er in Bronckhorst een hechte samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zodat er goed opgeleide 

medewerkers zjin voor elke werkplek 

 In 2022 staat Bronckhorst bekend als de Poort van de 

Achterhoek: goede bereikbare vestigingsplaats voor 

ondernemers, lekkere woonplek voor nieuwe bewoners (en oude 

bekenden) en de streek van het gezonde buitenleven voor 

bezoekers. 
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1. Een fijne plek om te wonen: voor elk wat wils 

 

Wat wil de VVD bereikt hebben in 2022? 

 In 2022 is er volop plek voor jongvolwassenen om te blijven 

wonen en komen werken in Bronckhorst 

 In 2022 is er maatwerk in bouwmogelijkheden en grondtarieven in 

dorpen en buurtschappen: voor tiny houses, voor zorgwoningen, 

voor tijdelijke oplossingen en waar wenselijk met permanente 

flexibiliteit 

 In 2022 mogen vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen worden 

verbouwd tot woonruimte of bedrijfsruimte. En er is uitruil 

mogelijk voor bouwrechten elders na sloop 

 In 2022 is inbraakpreventie en cameratoezicht op orde en zijn 

buurtpreventie whatsapp- groepen in werking waar nodig 

Bronckhorst maakt er werk van! 

 

De dorpen en buurtschappen van Bronckhorst bieden zonder uitzondering fantastische 

mogelijkheden om te wonen zoals mensen dat zelf willen. De woonwensen van mensen 

veranderen en het beleid moet daarvoor ruimte bieden. Wij willen dat Bronckhorst 

bekend staat als plek in de Achterhoek waar bewoners ieder op hun eigen manier 

kunnen genieten van het gezonde buitenleven. En dat op de drempel van de Randstad. 

Iedereen die onderdeel wil uitmaken van een van onze bloeiende gemeenschappen mag 

hier blijven wonen of komen wonen. 

Daarvoor moet wel wat veranderen de komende vier jaar. Wij vinden het 

treurigstemmend dat jonge mensen niet in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. In de 

regionale woningmarkt moet voor jongeren in meer plaatsen dan Doetinchem 

woonruimte zijn. Er zijn veel jongeren en jonge gezinnen die van hun dorpsgemeenschap 

deel willen blijven uitmaken en die geen woning kunnen vinden. Het slot moet van de 

bouwlocaties af: wij zorgen voor flexibiliteit in regels en maatwerk voor de woonwensen 

van jong en oud. 

De woningmarkt is na de crisis van de afgelopen jaren razendsnel veranderd. Er is een 

blijvende krapte en hoge prijzen voor huur- en koopwoningen in de steden. Meer 

mensen maken de keuze om de overvolle steden te verlaten voor een woning in het 

groen. De VVD wil voor iedereen die dat in deze gemeente wil een fijne plek om te 

wonen: voor elk wat wils. Bronckhorst maakt er werk van! 

We laten de gemeentelijke woonvisie en bestemmingsplannen voor gemeentelijke 

bouwlocaties beter aansluiten bij de vraag naar betaalbare en kleine woningen. 

Gemeentelijke grondtarieven worden aangepast aan de bouwmogelijkheden. Zo komen 

locaties beschikbaar waar jongvolwassen een betaalbare starterswoning kunnen kopen 

of voor ouderenwoningen. Het moet ook mogelijk zijn voor investeerders om betaalbare 

vrije sector huurwoningen aan te bieden. Deze zijn in Bronckhorst weinig voorhanden. 
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Veel woningzoekenden in de omliggende steden en in de Randstad willen kiezen voor 

het gezonde buitenleven in plaats van overvolle binnensteden. Wij willen die mensen 

graag verwelkomen en uitnodigen deel uit te maken van de levendige gemeenschappen 

in een van onze dorpen of buurtschappen. De gemeente mag voor mogelijke nieuwe 

bewoners zijn beste beentje voorzetten. Daarmee kunnen we al vroeg in de 

wooncarrière van mensen een begin maken. Door stagiairs van vakopleidingen, 

hogescholen en universiteiten in de stedelijke regio’s om ons heen een woonplek te 

bieden kunnen ze hier volwaardig proeven van al het moois dat werken en leven in de 

Bronckhorst heeft te bieden. 

Veiligheid in de eigen woonomgeving is een basisbehoefte voor iedereen. 

Inbraakpreventie voor woningen, schuren en bedrijfsgebouwen is een topprioriteit. Wij 

vinden een brede deelname aan het keurmerk ‘veilig ondernemen’ en keurmerk ‘veilig 

buitengebied’ daarvoor belangrijk. Hot spots van vandalisme en criminaliteit moeten 

sneller in beeld komen met slimme data analyses. 

Gebiedsambtenaren, buurtteams en politie werken samen aan preventie en toezicht. 

Met meer buurt whatsapp groepen moet het mogelijk zijn meldingen te analyseren en 

te benutten voor preventie en opsporing. Op hotspots komt zolang als nodig 

cameratoezicht en worden camerabeelden van bedrijven en particulieren benut om 

veiligheid te vergroten.  

 

Bronckhorst maakt er werk van! 

Onze actielijst: 
 

- De rode loper gaat uit voor nieuwe bewoners. We voeren een actief welkomstbeleid 

via website en alle andere gemeentelijke uitingen. In een slimme samenwerking met 

makelaars, projectontwikkelaars en woningcorporaties kan de gemeente potentiële 

nieuwe bewoners gastvrij benaderen. We zetten Bronckhorst met trots en 

zelfvertrouwen in de etalage. 

- We herzien de woonvisie, bestemmingsplannen en het grondbeleid om te zorgen voor 

flexibiliteit in bouwlocaties. Uitnodigingsplanologie is ons devies. 

- We vergroten de mogelijkheden voor betaalbare koopwoningen voor starters, 

ouderenwoningen en vrije sector huurwoningen. 

- We werken mee aan experimenten, of het nu gaat om tiny houses, eigentijdse 

zorgwoningen, een woonloft of nieuwe combinaties van wonen en werken. 

- We formuleren voor de gemeentelijke bouwlocaties en leegstaande panden 
glasheldere randvoorwaarden voor initiatiefnemers 

- We formuleren ook voor leegstaande bedrijfsgebouwen, scholen en voormalige 

voorzieningen samen met eigenaren, op precies dezelfde manier, glasheldere 

randvoorwaarden voor initiatiefnemers. Gemeentelijk eigendom wordt zo niet 

bevoordeeld in de markt. 

- We willen een “ruimte voor ruimte”-regeling ontwikkelen waarin de gemeente onder 

heldere randvoorwaarden meewerkt aan slimme mogelijkheden voor herontwikkeling of  

sloop en bouwrechten elders. 
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2 Toplocatie voor ondernemers 

 

Wat wil de VVD bereikt hebben in 2022? 

 In 2022 is er in Bronckhorst een hechte samenwerking met 

bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zodat er goed opgeleide 

medewerkers zijn voor elke werkplek 

 In 2022 is het met toezicht en inbraakpreventie door nieuwe 

technologie en data analyses goed beschermd werken op 

boerderijen en bedrijventerreinen 

 In 2022 ligt er in Bronckhorst glasvezel in het buitengebied 

 In 2022 is er een eerlijk speelveld voor groen ondernemerschap 

en lokale vormen van energieopwekking 

 In 2022 zorgen nieuwe technologie en data gedreven 

oplossingen voor een efficiënt aanbod van openbaar vervoer 

dat past bij de vervoersvraag. 

 In 2022 zijn de wegen door goed onderhoud veilig bruikbaar. Voor 

de aanpak van missing links in het wegennet is de schop in de 

grond. 

Bronckhorst maakt er werk van! 

 

Met een groeiende economie en energietransitie groeit de behoefte van bedrijven aan 

goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen, in het bijzonder in de techniek. Het is 

cruciaal een nieuwe generatie vaktoppers met onze bedrijven in contact te brengen. 

Bestaande programma’s voor samenwerking tussen onze bedrijven en de 

kennisinstellingen in de stedelijke regio’s om ons heen worden geïntensiveerd. We 

willen schouder aan schouder met ondernemers werken aan betere opleiding van 

vakmensen bij de ROC’s, hogescholen en universiteiten in de regio’s om Bronckhorst 

heen. 

We koesteren de bedrijvigheid op de bestaande bedrijventerreinen in onze gemeente. 

De uitplaatsing van bedrijven naar regionale bedrijventerreinen voegen niets toe aan 

het ondernemerschap in Bronckhorst. Het is aan de buurgemeenten waar deze 

bedrijventerreinen liggen om zelf de promotie van de Achterhoek als toplocatie voor 

ondernemers ter hand te nemen. 

Regionale afspraken die dit in de weg staan worden herzien. 
 

In regionale samenwerking staren we ons niet blind op de Regio Achterhoek. We willen 

waar nodig samenwerken met de Stedendriehoek (Zutphen-Apeldoorn-Deventer), de 

Regio Arnhem-Nijmegen en Twente. Dat doen we inhoudgedreven en resultaatgericht. 

De Regio Achterhoek is toe aan een kritische herziening. De gemeente Bronckhorst zit 

vast aan afspraken waar ondernemers en bewoners onvoldoende baat bij hebben. Wij 

willen ondernemerschap in Bronckhorst beter verbinden met de economische 

topregio’s direct om ons heen. 

De digitale snelweg is cruciaal voor het functioneren van de moderne agrarische 

onderneming, voor start ups, voor innovaties in de zorg en voor digitale dienstverlening 

door de gemeente zelf. De aanleg van glasvezel is de topprioriteit. De beschikbaarheid 

van glasvezel is een onmisbare “dienst van algemeen economisch belang” (DAEB) en wij 

willen dat de gemeente met de juiste juridische aanpak het voortouw neemt voor een 

snelle aanleg. 
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Wij geven boerenbedrijven die geworteld zijn in Bronckhorst de ruimte voor 

vernieuwing. Boeren in onze gemeente kunnen als beste schaalvergroting en 

vernieuwing realiseren met respect voor het landschap, met gevoel voor dierenwelzijn 

en staan in verbinding met de lokale gemeenschap. Met lokale mestverwerking, 

zonnepanelen, biogas installaties en andere concepten kunnen agrarische ondernemers 

hun bedrijfsvoering circulair maken. We passen bestemmingsplannen aan als dat nodig 

is om binnen het bouwblok bedrijvigheid mogelijk te maken. 

Zo kijken wij ook aan tegen nieuwe vormen van energieopwekking en de aanpassingen 

die daarvoor nodig zijn in netwerken en in het landschap. Er zijn afspraken nodig met 

netbeheerders over de verzwaring van het elektriciteitsnet, zodat ook de grotere lokale 

initiatieven waar ondernemers en bewoners samenwerken aan energieopwekking de 

kans krijgen. Zo kunnen we zorgen voor een optimale verknoping van opwekking en 

verbruik en een goede inpassing in het landschap. Voor een goede lokale inbedding van 

initiatieven zien wij graag dat de opbrengst van energieopwekking mede ten goede 

komt aan de mensen die er lokaal mee te maken hebben. Het mooiste is als 

omwonenden mee investeren. Ook voor andere vormen van groen ondernemerschap 

zijn wij marktwerking en een eerlijk speelveld als belangrijkste succesfactor.  

 

Bronckhorst maakt er werk van! 

 

Onze actielijst: 

- We versterken samenwerking tussen gemeente, bedrijven en de kennisinstellingen 

in naburige steden voor kennisintensief ondernemerschap 

- We nodigen ondernemers uit die elders hun bedrijf hebben en hier wonen om 
zich ook in Bronckhorst bedrijfsmatig te ontplooien 

- We benutten de wettelijke mogelijkheden voor glasvezel in het buitengebied als een 

dienst met een groot maatschappelijk belang en creëren daarmee een kansrijke 

aanbesteding. Op die manier is een snelle realisatie gewoon mogelijk. 

- We zorgen voor een eerlijk speelveld voor verduurzaming van productie en 

energietransitie om groen ondernemerschap alle ruimte te geven met heldere 

subsidievoorwaarden, ruimtelijke regelgeving en waar nodig aanpassingen aan 

publieke voorzieningen of infrastructuur. 

- We zorgen voor flexibiliteit in regelgeving voor kleinschalige maakindustrie en 

bedrijvigheid aan huis of op bedrijfslocaties die in een andere tijd voor andere functies 

ontwikkeld zijn 

- We maken ruimte voor groeiende bedrijven op de bedrijfslocaties en 

bedrijventerreinen in de gemeente. We maken voor agrariërs schaalvergroting 

mogelijk voor ambities zoals circulaire voedselproductie, gezonde en veilige 

productieomstandigheden voor mens en dier 

- We pakken achterstallig onderhoud van wegen aan voor een veilige bereikbaarheid van bedrijven 

- We zorgen voor flexibiliteit in regels om eigentijdse combinaties mogelijk te maken 

van horeca, detailhandel en vrijetijdsactiviteiten. We maken daar een eerlijk speelveld 

van met gelijke spelregels voor ondernemers, maatschappelijke initiatieven en 

combinaties daarvan. 

- We ontwikkelen vormen van “ruimte voor ruimte”-regeling voor leegstaande 

panden en voor de uitruil van bouwrechten bij sloop en asbestsanering. 
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3 Zelfregie in de zorg 

 

Wat wil de VVD bereikt hebben in 2022? 

 In 2022 is er een hoog niveau van voorzieningen in 

gemeenschappen waarin mensen zelfregie hebben over hun 

zorg 

 In 2022 wordt maatwerk geleverd in ondersteuning van die mensen die het 
nodig hebben 

 In 2022 weten mantelzorgers zich gesteund door zorgprofessionals 

en beschikbaarheid van specialistische jeugd- en ouderenzorg waar 

en wanneer dat nodig is 

Bronckhorst maakt er werk van! 
 
 

Het respect voor de autonomie van mensen vormt de leidraad voor een goede zorg en 

voor een passend sociaal vangnet in onze samenleving. Voor mensen die het nodig 

hebben willen wij dat die zorg en andere vormen van ondersteuning bijdragen aan hun 

zelfredzaamheid. De grote verandering van de afgelopen jaren is de nieuwe organisatie 

van thuiszorg, jeugdhulp en al die andere voorzieningen die nu binnen de gemeente 

dichtbij de mensen georganiseerd wordt. De sociale teams hebben een cruciale rol in het 

verbeteren van de ondersteuning van mensen die zorg nodig hebben. Dit maakt het voor 

zorgprofessionals mogelijk om onderling samen te werken en op het juiste moment de 

beste hulp te organiseren. Het is nu tijd om in de volgende stap meer maatwerk te 

leveren die de zelfredzaamheid van mensen vergroot. 

Mensen moeten met het sociale team zelf kunnen bepalen welke combinatie van zorg 

goed bij hun situatie past. Wij willen dat sociale teams, huisartsen en lokale 

zorgvoorzieningen worden uitgedaagd om dat zorgaanbod op maat mogelijk te maken. 

Wij vinden het normaal dat dit in Bronckhorst goed aansluit op de informele zorg van de 

familie en de buurt. Sociale teams moeten daarbij de noodzakelijke en passende 

professionele oplossingen bieden. Er mag meer ruimte genomen worden voor innovatie 

en nieuwe initiatieven. Zoek voor jeugdzorg naar slimme verbindingen met onderwijs, 

sportverenigingen en de begeleiding naar werk. De gemeente zorgt ervoor dat de 

toegang tot ondersteuning dichtbij mensen staat. Als voor elk mens een andere 

oplossing nodig is, dan moet dat mogelijk zijn. 

De komende jaren zal in het bijzonder voor ouderen meer gespecialiseerde zorg nodig 

zijn voor mensen met dementie en andere klachten. Wij willen dat mensen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven in hun eigen omgeving. Gemeentelijke subsidies en 

regelingen voor woningaanpassing moeten beter op elkaar afgestemd worden. Wij 

vinden het belangrijk dat er voldoende locaties in de buurt zijn waar die gespecialiseerde 

zorg beschikbaar is, ook van de ziekenhuizen en verpleeghuizen in de streek, zodat deze 

met de informele zorg van partner, familie en buurt samen een warme schil kan vormen 

rond mensen die dat nodig hebben. Maatwerk in het zorgaanbod helpt ook de 

mantelzorger om gewoon partner, familielid of buurtgenoot te blijven.  

 

De dorpen en buurtschappen in Bronckhorst kennen een rijk verenigingsleven. Mensen 

organiseren veel activiteiten met elkaar en voor elkaar. Scholen organiseren vaak 

activiteiten met en voor ouders en kinderen. Daarnaast is er een aanbod van 

welzijnswerk. 
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Wij zien kansen voor vernieuwing en verrassende combinaties waar nu nog niet altijd de 

ruimte voor is. De gemeente mag een innovatieve opdracht- en subsidiegever zijn van 

welzijnswerk, culturele activiteiten en kindvoorzieningen. Wij willen dat er meer ruimte 

komt voor de slimme combinaties van professionals, scholen, verenigingen en 

ondernemers met mooie nieuwe initiatieven. Wij willen dat zij kunnen zorgen voor een 

eigentijds aanbod van activiteiten dat aansluit bij de veranderende wensen van mensen. 

 

Bronckhorst maakt er werk van! 

 

Onze actielijst: 

- We maken de zelfredzaamheid van mensen tot de leidraad voor de zorg. Dit 

betekent meer maatwerk in ondersteuning door zorgprofessionals van sociale 

teams, huisartsen en de gespecialiseerde zorgvoorzieningen. 

- Mensen die door schulden, door een plotselinge zorgbehoefte of door andere 

omstandigheden niet meer in staat zijn tot zelfregie, worden proactief benaderd om 

over de eerste drempel geholpen te worden om de draad van het eigen leven weer op 

te kunnen pakken. 

- Om leeftijdsbestendig wonen beter mogelijk te maken willen wij dat de blijvers-

regeling effectief wordt ingezet in combinatie met de duurzaamheidsregeling en 

flexibiliteit in bestemmingsplannen 

- Wij willen voldoende diversiteit in locaties voor gespecialiseerde ouderenzorg. Met 

gespecialiseerde zorg en opvang bij dementie in de eigen gemeenschap kan mantelzorg 

optimaal worden benut en worden mantelzorgers ontlast. 

- Wij willen mantelzorgers voldoende ontlasten met respijtzorg en nazorg bieden aan 

mantelzorgers die na het opnemen van de partner in een instelling of na het overlijden 

van de partner alleen achterblijven. Voor ons is dit onderdeel van het zorgpakket in 

Bronckhorst. 

- Wij willen experimenteren met slimme combinaties van zorg voor jeugd en 

maatschappelijke opvang. Bureaucratische verschillen in de geldstromen willen we 

overbruggen voor een passend aanbod. Mensen die deze zorg zelf kunnen organiseren, 

bijvoorbeeld voor hun kinderen, krijgen een integraal persoonsgebonden budget. 

- Wij maken zelfredzaamheid tot leidraad voor vluchtelingen en andere nieuwkomers 

met een verblijfsstatus. Na een fase van opvang, ondersteuning en inburgering moeten 

immigranten kunnen leren hoe ze hun plek in de gemeenschap kunnen innemen. De 

ondersteuning wordt daar volledig op gericht. Werk is cruciaal, deelnemen aan het 

verenigingsleven en sport is voor velen onmisbaar. De gemeente richt de 

samenwerking met vrijwilligers in op deze uitdaging. 
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4 Profilering van de Poort van de Achterhoek 

 
Wat wil de VVD bereikt hebben in 2022? 

 In 2022 staat Bronckhorst bekend als de Poort van de Achterhoek voor 

bezoekers, nieuwe bewoners en ondernemers 

 In 2022 staat Bronckhorst bekend als het thuis voor nieuwe bewoners die 

kiezen voor een groene en gezonde leefomgeving en voor oude bekenden die 

willen terugkeren 

 In 2022 staan grootschalige evenementen in de (buiten)sport of cultuur op de 

agenda en nieuwe hoogwaardige locaties voor verblijfsrecreatie of 

(buiten)sport 

 In 2022 trekken de horeca, recreatiesector en evenementen meer 

bezoekers uit binnenland en buitenland 

Bronckhorst maakt er werk van! 

Deze tijd biedt volop kansen voor Bronckhorst. Wij zijn wel klaar met het klagen over 

krimp. Dit is het moment om de koers te verleggen. Bronckhorst is de best gelegen 

gemeente in de Achterhoek om profijt te trekken van de Randstad en de nabijheid van 

Arnhem, Zutphen en Apeldoorn. Bronckhorst vormt de poort tot de Achterhoek voor 

iedereen die de overvolle steden van ons land voor even of voor altijd wil ontvluchten. 

Die positie willen we benutten om meer bezoekers te trekken en nieuwe bewoners en 

ondernemers aan ons te binden. 

Wij zien een groeiende toeristenstroom, in het bijzonder uit Duitsland en België. 

Regionale samenwerking in de Achterhoek in de promotie van het toerisme krijgt van 

ons een impuls. Wij willen deze richten op het rijke aanbod van eigentijdse 

evenementen, outdoor activiteiten en buitensport. Van mud run tot golf, Bronckhorst is 

de plek voor het gezonde buitenleven. We willen aandacht voor de mensen die naar 

onze streek willen komen om in een gezonde omgeving buiten actief te zijn. Van 

liefhebbers van topsport tot liefhebbers van streekproducten. We geven ruim baan aan 

het versterken van gezond ondernemerschap en bovenregionale ontwikkeling en 

promotie van bijvoorbeeld de ruitersport, golf en al die verenigingen en ondernemers 

die activiteiten organiseren voor buitensporters. Als het mooier en beter wordt hebben 

we alle ruimte voor schaalvergroting. 

Bronckhorst maakt er werk van! 
 

Online bereikbaarheid en bereikbaarheid via de weg en met openbaar vervoer willen 

we vernieuwen en verbeteren. Hoogwaardige buslijnen vormen de ruggengraat van een 

netwerk dat optimaal aansluit op de spoorknooppunten bij Zutphen, Dieren en 

Doetinchem. Tweesporigheid van de regionale spoorlijnen Zutphen-Winterswijk en 

Arnhem-Doetinchem-Winterswijk vinden wij daarvoor belangrijk. Bedrijven en 

werknemers optimale keuzes te bieden om in en vanuit Bronckhorst hun werk te doen. 

Innovatie in openbaar vervoer en voor doelgroepen is mogelijk met technologie en een 

grote databeschikbaarheid. Dit maakt vervoer-op-vraag mogelijk om dorpen en 

buurtschappen onderling te verbinden en aan te sluiten op die ruggengraat van 

stations. Optimalisering van de provinciale wegen moet de aansluiting op de snelwegen 

A12 en A18 verbeteren en de laatste knelpunten in dorpen wegnemen. Bronckhorst 

maakt er werk van! 
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Met Bronkhorst, Vorden, Hummelo en Laag-Keppel heeft de gemeente unieke pareltjes 

van ministadjes en kasteeldorpen. Bewoners en bezoekers genieten daar nu al met volle 

teugen van en er zijn wensen en mogelijkheden om dat nog mooier te maken. We willen 

dat de gemeente voortbouwt op de stijlvolle herinrichting van de kasteeldorpen met als 

ambitie een topniveau in het geheel van historische gebouwen en cultuurhistorisch 

landschap. Dit kunnen we bereiken door een doordachte vervanging van bestrating, 

verlichting, bankjes en bewijzering te combineren met initiatieven van andere 

overheden, dorpsbelangenorganisaties (DBO’s), natuurorganisaties en private 

eigenaren. De gemeente werkt nauw samen met ondernemers en organisatoren van 

evenementen om de beste combinatie wonen-werken en beleven te realiseren. 

Volksfeesten, toertochten, kunstroutes, proeverijen en festivals geven kleur aan het 

leven in onze dorpen en buurtschappen. Bronckhorst biedt een fantastisch podium voor 

culturele evenementen en sport. Wij willen die eigenheid in cultuur koesteren en ruimte 

geven aan initiatieven die daar nog een schepje bovenop doen om ook op 

bovenregionale schaal een bestemming te bieden voor mensen die met ons het leven 

willen vieren. We omarmen festivals groot en klein, van Mañana Mañana en het Dickens 

festival tot de volksfeesten. De gemeente ondersteunt de organisatie ervan zodanig dat 

ze blijvend worden behouden. Met een of twee nieuwe topevenementen krijgt voor de 

Achterhoekse popcultuur en het gezonde buitenleven een impuls.  

 

Bronckhorst maakt er werk van! 

 

Onze actielijst: 

- We vernieuwen de promotie van Bronckhorst in de Achterhoek als plek om te wonen, 

om te ondernemen en om te bezoeken. Bestaande vormen van samenwerking op het 

gebied van promotie en toerisme worden herzien om hierin snel resultaat te boeken. 

- We gaan op zoek naar twee nieuwe topevenementen voor Bronckhorst. 

- We willen ruimte voor minstens twee bovenregionale sportvoorzieningen of 

commerciële voorzieningen voor andere vormen van gezond buitenleven. 

- We dagen ondernemers uit om de IJsseloever en de Oude IJsselstreek beter te 

benutten voor watergebonden recreatie. 

- Wij willen voor doorgaand verkeer van en naar de A18 een nieuwe verbindingsweg, 

zodat de oude kern van Laag Keppel wordt ontlast. 

- Wij maken van de historische stadjes Bronkhorst en Laag-Keppel en de kastelendorpen 

Hummelo en Vorden een topbestemming voor bezoekers. 

- We pakken de kansen voor slimme arrangementen voor bezoekers uit eigen land en 

voor toeristen die nu alleen Amsterdam aandoen. 
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5 Dienstbaar gemeentebestuur 

 
Wat wil de VVD bereikt hebben in 2022? 

 In 2022 is het van tweeën een: of er wordt meer bereikt met belastinggeld of 

de belasting wordt verlaagd 

 In 2022 zijn bewoners en ondernemers in Bronckhorst tevreden over de 

dienstverlening door de gemeente 

 In 2022 staat het gemeentebestuur bekend om zijn plezierige en 

resultaatgerichte samenwerking met initiatiefnemers onder de 

bewoners en ondernemers 

 In 2022 is er een kleine wendbare gemeentelijke organisatie die excelleert 

in het slim organiseren en regisseren van dienstverlening aan bewoners 

en ondernemers 

Bronckhorst maakt er werk van! 

De samenleving heeft andere verwachtingen van de gemeente dan voorheen. Bewoners 

en ondernemers doen veel zelf en nemen het heft in handen met nieuwe initiatieven. 

Wij willen dat het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie hierop inspeelt met 

dienstbaarheid waar nodig en lef waar mogelijk. Initiatiefnemers mogen snel weten 

waar ze aan toe zijn en wat ze van de gemeente kunnen verwachten. Dat vraagt een 

eigentijdse houding van de gemeenteraad (sturen op hoofdlijnen, transparante 

belangenafweging), van het gemeentebestuur (duidelijke en doortastende 

besluitvorming) en van de ambtelijke organisatie (organisatievermogen en 

professionaliteit). Wij willen bouwen aan een eigentijdse bestuurscultuur: dienstbaar, 

duidelijk en snel handelend. 

Wij willen waar voor uw geld. De gemeente heeft taken overgeheveld aan regionale 

organen en voorzieningen overgedragen aan bewoners, stichtingen en verenigingen, 

maar het aantal ambtenaren is niet verminderd. Het is van tweeën een: of de 

belastingen gaan omlaag, of de kwaliteit van de dienstverlening gaat omhoog. Wij willen 

dat mensen zien dat ze ergens voor betalen, zoals een goed onderhouden openbare 

ruimte en groen. Als bewoners netjes hun tuin bijhouden en vrijwilligers bijdragen aan 

natuuronderhoud, dan moet de gemeente op haar eigen terrein (de openbare ruimte) 

bijdragen aan de schoonheid van onze dorpen en het landschap. Bronckhorst maakt er 

werk van! 

Een eigentijdse gemeente is in staat om samen met bewoners en ondernemers nieuwe 

initiatieven te realiseren. Het is een gemeente die werkt vanuit de leefwereld van 

bewoners en ondernemers door hen werkelijk te betrekken bij overheidsbesluitvorming. 

Het is een gemeente die snel duidelijkheid geeft over het mogelijke maken van 

initiatieven uit de samenleving. Wij willen bijdragen aan een gemeentebestuur dat voor 

initiatiefnemers en belanghebbenden zorgt voor transparante besluitvorming. Een 

gemeentebestuur dat de gemeenteraad in stelling brengt voor de democratische 

verankering van die besluiten. Bronckhorst maakt er werk van! 

Wij willen de capaciteit ontwikkelen in de gemeentelijke organisatie waarmee 

initiatiefnemers een volwaardige gesprekspartner aantreffen. Mensen krijgen snel 

duidelijkheid over voorwaarden en de uitkomst van besluitvorming. De gemeente zorgt 

voor een goede combinatie van digitale dienstverlening en direct contact. De gemeente 

werkt zelf digitaal en werkt voortdurend aan betere dienstverlening door meer gebruik 

te maken van slimme data analyses. Er valt veel te leren van steden die zich ontwikkelen 

tot ‘smart cities’. Bronckhorst loopt voorop als het “slimme platteland”! 
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De zwembaden, sporthallen, buurthuizen en andere voorzieningen zijn overgedragen 

aan stichtingen en verenigingen die midden in de gemeenschap staan. Hier zijn prachtige 

successen geboekt met een enorme inzet van bewoners en bedrijven. Het is belangrijk 

na tien jaar de balans op te maken. Welke lessen kunnen we trekken? Wat moet de 

gemeente doen en laten om de continuïteit te behouden? Wij willen verder gaan met 

het aanbesteden en uitbesteden van gemeentelijke taken voor een betere kwaliteit van 

dienstverlening. Het gemeentelijke personeelsbestand moet daarop aangepast worden. 

Wij willen een kleine wendbare organisatie met een kern van vakmensen die goed zijn in 

opdrachtverlening voor de uitvoering van taken, ook door andere organisaties. Een 

doorlichting van alle lopende werkafspraken, van de gemeentelijke belastinginning tot 

de afvalwerking, zal leren wat goed is en wat beter kan. Lopende afspraken breken we 

open als het nodig is. Voor een hoogwaardige dienstverlening willen wij deskundigheid 

op het gebied van aanbesteding, juridische procedures, financiën en 

projectmanagement opbouwen in een shared service center met onze buurgemeenten. 

 

Bronckhorst maakt er werk van! 

 

Onze actielijst: 

- Wij nemen deel aan een gemeentebestuur dat open staat voor initiatieven, uitnodigend 

optreedt en opereert met lef 

- Wij willen een gemeente die werkt en denkt vanuit de leefwereld van bewoners en 

ondernemers. Een gemeente die vanuit een positieve grondhouding meedenkt met 

initiatienemers. Een gemeente die als het niet anders kan met een snel en gemotiveerd 

‘nee’ de best passende reactie geeft. Een gemeente die snel en helder reageert op 

klachten en afwijkende opvattingen. 

- We ontwikkelen de gemeentelijke organisatie tot een kleine wendbare organisatie 

die uitblinkt in opdrachtgeverschap voor de optimale uitvoering van taken en 

dienstverlening voor bewoners en ondernemers. 

- We zijn voor de ontwikkeling van Bronckhorst tot het “slimme platteland”. De 

gemeente neemt het voortouw in het ontwikkelen van datagedreven oplossingen in 

samenwerking met het bedrijfsleven en andere gemeenten. In digitale dienstverlening 

zijn privacy van bewoners en ondernemers en cybersecurity verankerd in de 

grondhouding van de gemeente. 

- We herzien alle bestaande uitbestedingen om betere kwaliteit voor een lagere 

kostprijs voor bewoners te realiseren. Een betere deal voor onze afvalverwerking heeft 

prioriteit. Afval ophalen op maat beperkt de service voor bewoners en moet dus hand 

in hand gaan met een lager tarief voor bewoners. 

- We benutten de invoering van de Omgevingswet om de bestemmingsplannen, het 

milieubeleid en alle andere regels voor de fysieke leefomgeving te moderniseren. Met 

meer flexibiliteit en snelheid in vergunningverlening. Voor standaardsituaties zorgen we 

voor flitsvergunningen binnen een dag als het kan en binnen één week als het moet. 

- We willen een resultaatgericht monumentenbeleid. Monumentensubsidies zijn er om 

urgente achterstanden aan te pakken samen met eigenaren die worstelen met hun 

bezit. Agrarisch erfgoed heeft de prioriteit. Eigenaren van gemeentelijke monumenten 

die geen subsidies benutten krijgen korting op hun OZB-aanslag, want voor wat, hoort 

wat. 

- De gemeente werkt met vluchtelingen aan werk en is waakzaam voor radicalisering. 

Wij willen vluchtelingen tijdens hun verblijf de ruimte bieden om van toegevoegde 

waarde te zijn voor de gemeenschap. Wij vinden dat de ontwikkeling van 

ondernemerschap de beste voorbereiding is op een eventuele terugkeer naar eigen land. 
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- Wij willen de veiligheid voor bewoners en ondernemers verbeteren met de uitbreiding 

van buurt whatsapp groepen. De vrijwillige brandweer en de veiligheidsregio mogen de 

ruimte nemen om met ondernemers en bewoners aan brandveiligheid te werken. 

- We willen dat de veiligheidsregio aantoont dat aanrijtijden voor hulpdiensten in alle 

uithoeken van het buitengebied gehaald worden. 

- Wij vinden snelheidscontroles effectiever voor verkeersveiligheid, dan onoverzichtelijke 

chicanes en andere rariteiten in wegenaanleg. Deze tasten de omgeving aan en 

bemoeilijken landbouwverkeer, bus-/ en vrachtverkeer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronckhorst maakt er werk van! 
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