
 

 

 

  
  



 

  

 

 

Verkiezingsprogramma afd.Montferland 2022-2026 

  

D’ran…  
   

voor een socialer 
en duurzamer 
Montferland 
 
 
Intro 
 
De afgelopen vier jaar hebben we als PvdA 
in de oppositie plaats moeten nemen. Dat 
was voor ons als bestuurderspartij geen 
gemakkelijke positie, maar we hebben er 
onze weg in gevonden. We hebben hard 
gewerkt om de afbreuk op de 
sociale/maatschappelijke voorzieningen 
tegen te gaan. Tot groot verdriet is ons dat 
maar gedeeltelijk gelukt. Met lede ogen 
hebben we moeten aanzien dat zwembad 
De Hoevert werd gesloten en de sociale 
voorzieningen, zoals de hulp bij het 
huishouden, werden afgebroken.  
 
Nieuwe ronden brengen nieuwe kansen. Of 
we als PvdA na de verkiezingen in maart 
2022 weer aan bestuurstafel zitten, hangt af 
of de kiezer ons voldoende vertrouwen 
geeft.  
In ons verkiezingsprogramma “En nu aan 
de slag” willen we aangeven hoe wij als 
PvdA onze gemeente Montferland 
economisch- en sociaal sterker maken!!  
 
 
 
 
 
 

Er is in de afgelopen vier jaar veel gepraat 
en er zijn nog meer notities geschreven.  
Het wordt nu tijd dat we de handen uit de 
mouwen steken en aan de slag gaan met 
vooral: 
 

 
• versneld bouwen van betaalbare, 

duurzame woningen ( b,v, met 
uuthuuskes); 

• een zwemvoorziening voor Didam 
(duurzaam en eenvoudig)  

• toegankelijke hulp bij het huishouden, 
met meerdere aanbieders (inclusief 
het doen van de was) 
 

 
 Ook onze (klein)kinderen  
 
De PvdA wil een sterke, sociale en eerlijke 
samenleving. Ook eerlijk voor onze 
kinderen, kleinkinderen en hun kinderen.  
Dat kan alleen als we rekening houden met 
de wereld van morgen. Met de natuur, het 
milieu en de beschikbaarheid van energie 
en grondstoffen. Ook daarop heeft de 
gemeente invloed.  
Hoe wij dat willen doen lees je in dit 
verkiezingsprogramma.
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1. Wonen 

 Het vinden van een passende woning is allang niet meer vanzelfsprekend, 
niet voor jongeren en niet voor ouderen. Er is een groot woningtekort, in 
de (sociale)huursector en in de koopsector.  

 Particuliere beleggers kopen huizen op om ze daarna tegen hoge prijzen 
te verhuren, met als enige doel flink winst te maken. Deze ontwikkeling 
moet snel gestopt worden.  

  
 Om de huidige druk op de woningmarkt te verminderen is het nodig om 

naar alternatieven te zoeken. Kleine woningen, verspreid over de kernen 
zodat jongeren in hun eigen omgeving op eigen benen kunnen staan en 
senioren niet op late leeftijd hun dorp moeten verlaten. We moeten op 
korte termijn tijdelijk oplossingen bieden en hoeven daarvoor niet het wiel 
uit te vinden: in Oude IJsselstreek en Aalten zijn goede voorbeelden te 
vinden!  

 
 We zijn trots op onze mooie groene gemeente Montferland en het 

uitgangspunt voor nieuwbouw blijft “inbreiden vóór uitbreiden’: in de 
kernen daar bouwen waar nog ruimte is.  

 De 3 grote kernen, Didam, ’s-Heerenberg en Zeddam, hebben een extra 
opgave voor meer woningbouw. Hierdoor kunnen ook de extra 
voorzieningen van deze kernen in stand blijven.  

  
 Minimaal 50% van de nieuwbouwhuizen moet betaalbaar zijn voor 

mensen met een modaal- of lager inkomen.  
 Daarnaast is het voor de PvdA een voorwaarde dat inwoners 

daadwerkelijk participeren bij de totstandkoming van nieuwe 
woningbouwplannen. 

 De PvdA gaat aan de slag met: 

• de hoogte van de starterslening in overeenstemming brengen met de 
actuele prijzen voor starterswoningen 

• het realiseren van tiny-houses (zgn. uuthuuskes) / kleine woningen 
• het snel (laten) bouwen van Prefab / tijdelijke woningen 
• het ontwikkelen van bouwprojecten op basis van particulier 

opdrachtgeverschap  
• het realiseren van woningen met “nul op de meter” 
• het instellen van zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming waardoor 

starters en middeninkomens op de woningmarkt meer kans krijgen  
• in ’s-Heerenberg, Didam en Zeddam een extra impuls geven aan 

woningbouw in de (sociale)huur en koopsector 
• het organiseren van participatie van inwoners bij plannen voor nieuwe 

wijken, conform de Omgevingswet. 
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2. Duurzaamheid 

 De klimaatverandering zet door. Drie uitzonderlijke zomers met meer 
hittegolven, grote droogte en extreme regenval met wateroverlast hebben 
ons dit goed laten voelen. Om deze klimaatverandering tegen te gaan 
moeten we alle zeilen bijzetten om een leefbare wereld voor onze 
kinderen en kleinkinderen achter te laten. Daarom moeten we snel 
duurzamer gaan leven. Ook de gemeente levert hier een bijdrage aan 
door de bewoners te stimuleren hun woning te verduurzamen en heeft 
vooral de taak om de mensen met lagere inkomens hierbij te helpen. 

 Montferland is een groene gemeente en dat moet zo blijven. Groen 
verbetert de luchtkwaliteit, het geeft verkoeling in de bebouwde kom, het 
nodigt uit tot wandelen en fietsen. Het is dus belangrijk voor het welzijn 
van ons allemaal!  

 We bevorderen de duurzaamheid door te investeren in minder energie 
vragende voorzieningen, gebruiken ledverlichting en geven ruimte aan 
niet-fossiele energiebronnen als zon, wind en waterstof. Hierbij is het 
draagvlak van de omwonenden heel belangrijk. 

Het moet voor ondernemers vanzelfsprekend zijn dat zij oog hebben 
voor milieu en duurzaamheid. Op elk bedrijfsdak zonnepanelen willen 
we  stimuleren en gaan daarover in gesprek met de ondernemers. Bij 
nieuwbouw is het een voorwaarde. Belangrijk is om aandacht te 
houden voor de maakindustrie en te stimuleren dat deze in onze 
gemeente komt of blijft. Bestaande bedrijventerreinen moeten 
duurzaam gemaakt worden.  

  PvdA gaat aan de slag met: 

• renovatie, isolatie en energietransitie bij sociale huurwoningen 
• het voorfinancieren van maatregelen om eigen woningen te 

verduurzamen 
• energie armoede tegen te gaan door bewoners te helpen om 

energiebesparende maatregelen te bedenken en uit te voeren 
• tegelwippen door bewoners te stimuleren en deze te vervangen door 

meer groen  
• het regenwater afkoppelen van het riool en op te vangen op het eigen 

particulier terrein 
• Montferland klimaatneutraal te maken vóór 2035 
• het stimuleren dat in 2026 minstens 20% van de Montferlandse daken 

(bedrijven én woningen) zonnepanelen en zonneboilers heeft 
• het duurzamer maken van bestaande bedrijventerreinen 
• het toestaan van zonneweiden, daar waar het past in het landschap 
• de realisatie van windmolens, meer dan 1.000 m van bebouwing, 

waarbij een groot gedeelte van de opbrengst terecht moet komen bij de 
lokale gemeenschap 
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• het tegengaan van wateroverlast door aanleg van buffers, in overleg 
met het Waterschap 

• het planten van nieuwe bomen: die 1000 bomen gaan nu écht de grond 
in o.a. in een herdenkingsbos. 



 

4 

3. Zorg en jeugdzorg 

 De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van zorg en 
ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Dat zijn kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen. Kwetsbare mensen die zonder de 
hulp van de gemeente niet zelfstandig kunnen functioneren, niet actief 
kunnen zijn of niet zelfstandig kunnen blijven wonen.  

 Verschillende mensen in verschillende situaties. Daarom moet de zorg 
passen bij wat mensen nodig hebben en moet er tijd zijn voor persoonlijke 
aandacht.  De gemeente moet het aanspreekpunt zijn voor iedereen die 
zorg en ondersteuning nodig heeft. Zorg moet toegankelijk zijn en dichtbij 
worden georganiseerd zodat zorgverleners de mensen in het dorp of in de 
wijk leren kennen en zorg op maat kunnen bieden, bij voorkeur door vaste 
zorgverleners.  

 We kijken naar de mens in zijn geheel en geloven dat iedereen waardevol 
is. We benaderen als gemeente onze inwoners vanuit vertrouwen.  

 Te vaak wordt er vanuit gegaan dat iedereen een computer heeft en 
daarmee overweg kan. Of dat iedereen moeilijke brieven kan lezen en 
begrijpen. Dat is voor veel ouderen en laaggeletterden een enorm 
probleem. Daarom moeten we goed bedenken hoe we álle mensen erbij 
houden in deze wereld die steeds meer digitaliseert.  

 In onze gemeente zijn ongeveer 11.000 mantelzorgers. Dat zijn mensen 
die hun zorgtaken combineren met bijvoorbeeld een baan, school, studie 
of een gezin. Veel mantelzorgers redden zich prima. Maar er zijn ook 
mantelzorgers die het zwaar hebben en ondersteuning nodig hebben om 
het vol te kunnen houden. Vooral voor deze groep moet het gemakkelijker 
worden gemaakt om b.v. respijtzorg te krijgen.  

 De gemeente moet jaarlijks haar waardering tonen voor al het werk dat de 
mantelzorgers doen. 

De PvdA gaat aan de slag met: 

• één loket als je zorg nodig hebt, waar je digitaal, per brief of fysiek terecht kunt 
• de regie te nemen in de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en 

welzijn en het meer combineren en concentreren ervan 
• ervoor te zorgen dat de gemeentelijke afdelingen onderling goed samenwerken 
• goede informatievoorziening over de beschikbare zorgvoorzieningen 
• het verminderen van regels en procedures en het verbeteren van de 

toegankelijkheid 
• de brieven en teksten van de gemeente in begrijpelijke taal schrijven 
• het aanbieden van een actueel overzicht van de mogelijkheden voor 

ondersteuning van mantelzorgers: zichtbaar en vindbaar 
• de hulp bij het huishouden door meerdere aanbieders te laten uitvoeren en het 

afschaffen van de centrale wasvoorziening, zo snel mogelijk. 
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• de jeugdzorg anders te organiseren. Professionals zijn belangrijk: jongerenwerk 
heeft een prominente positie in onze gemeente Montferland, en bij voorkeur 
hulp zonder indicatie; 

• het waarborgen dat zorgprofessionals tijd en aandacht hebben voor 
levensvragen van ouderen 

• het investeren in preventie, bijvoorbeeld activiteiten subsidiëren die voorkomen 
dat mensen eenzaam worden, dat mensen meer bewegen 

• het jaarlijks uitkeren van het mantelzorgcompliment in de vorm van 
Lokobonnen, tenzij de wens van de mantelzorgers anders is 

• een aanbod respijtzorg dat goed aansluit bij de lokale behoefte van 
mantelzorgers 

• het uit de weg ruimen van obstakels voor mantelzorgwoningen 
• het inkorten van de lange wachttijd op WMO-zorg. 
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4. Armoede en schulden 

Er zijn nog veel mensen die in armoede leven en dat in een welvarend land als 
Nederland. In plaats daarvan moeten deze mensen gebruik maken van de 
Voedselbank en de Kledingbank om te kunnen overleven.  
Te veel kinderen groeien op in armoede. En mensen met schulden komen in 
armoede.  
Voor ouderen met alleen een AOW is het heel lastig om rond te komen. Deze groep 
hoor en zie je niet, maar ze is er wel. 
Als lokale overheid kunnen we deze problemen niet oplossen, maar we kunnen er 
wel veel aan doen.  
De PvdA vindt dat we als gemeente al het mogelijke moeten doen om mensen die in 
armoede leven en mensen met schulden te helpen. Helpen om armoede en 
schulden achter zich te laten zodat ze weer volop mee kunnen doen aan onze 
samenleving. 

De PvdA gaat aan de slag met: 

• het subsidiëren van de Voedselbank en de Kledingbank 
• het uitbreiden van de Meedoen regeling en blijvend aandacht houden voor de 

doelgroep 
• het voeren van overleg met seniorenorganisaties over de inzet van geld voor het 

armoedebeleid onder senioren, met oog voor de verborgen armoede 
• het handhaven en uitbreiden van vrijstellingsregelingen bij onze gemeentelijke 

tarieven voor mensen met de laagste inkomens 
• het sluiten van convenanten met deurwaarders om hoge incassokosten te 

voorkomen 
• het vergroten van het aantal (capaciteit) hulpverleners voor schuldhulpverlening 

en schuldhulpmaatjes 
• het geven van speciale aandacht en regelingen voor jongeren met schulden 
• het inzetten van alle wettelijke middelen om te voorkomen dat mensen onder de 

armoedegrens terecht komen  
• een ruimhartig minimabeleid met een inkomensgrens van 130% van het 

minimuminkomen. 
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5. Werk en inkomen 

Iedereen verdient het om goed werk te hebben en een rechtvaardig inkomen. Maar 
werk is méér dan alleen een inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, 
zorgt voor waardering en respect en deelname aan de samenleving. Met werk zijn 
mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te 
ontwikkelen.  
De PvdA streeft naar volledige werkgelegenheid en naar een arbeidsmarkt waar 
voor iedereen een plek is. Iedereen heeft recht op werk op zijn of haar niveau: soms 
is dat werken op de dagbesteding, bij het sociaal ontwikkelbedrijf, in de basisbaan, 
publieke baan of het omscholingsprogramma dat we samen hebben afgesproken.  
Veel mensen lukt het uitstekend om zelf de weg op de arbeidsmarkt te vinden, maar 
als het zelf niet lukt, biedt de gemeente de helpende hand. Er zijn mensen die een 
korte tijd of sommigen zelfs hun hele arbeidzame leven, begeleiding en 
ondersteuning nodig hebben voor het krijgen en behouden van werk. De gemeente 
is hiervoor verantwoordelijk en moet hierover met werkgevers goede afspraken 
maken.  
 
In onze gesprekken met bedrijven moeten we hun aandacht vragen voor 
het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap of dringend 
op zoek zijn naar een leerwerktraject of een stageplaats. De gemeente 
moet zelf het goede voorbeeld geven met het in dienst nemen van 
mensen met een arbeidshandicap en het bieden van stageplekken.  

De PvdA gaat aan de slag met: 

• het positief benaderen van werklozen: de mens met zijn/haar hulpvraag centraal 
stellen en maatwerk toepassen 

• het regelen van beschut werk of loonkostensubsidie voor mensen die om welke 
reden dan ook niet de stap naar betaald werk kunnen zetten 

• het helpen oplossen van achterliggende problematiek, zoals schulden, scheiding 
en mentale problemen als mensen in een participatie- of re-integratie traject 
zitten 

• het geven van goede begeleiding voor jongeren in het praktijk- en voortgezet 
speciaal onderwijs, om te voorkomen dat ze na het afronden van hun school, uit 
zicht raken 

• het bieden van intensieve persoonlijke begeleiding aan 50-plussers met een 
bijstandsuitkering 

• het meer samenwerken met het UWV om de re-integratie van oudere 
werkzoekenden te verbeteren; 

• het opvangen van nieuwkomers en ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk aan 
het werk kunnen en Nederlands leren.  
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6. Vrije tijd, kunst en cultuur 

Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant, bezorgt je vreugdevolle 
momenten en geven je stof tot nadenken. Ze onttrekken je even aan de 
beslommeringen van het dagelijks leven en brengen een accent aan in je 
leefomgeving. Met kunst en cultuur komt het beste en mooiste in de samenleving 
naar boven. Kunst en cultuur leveren positief en negatief kritiek, zij houden de 
maatschappij een spiegel voor. 
De bibliotheek is zo’n plek waar cultuur en ontwikkeling wordt geboden aan 
iedereen. Een laagdrempelige ontmoetingsplaats gericht op terugdringing van 
laaggeletterdheid en de ontwikkeling van de basisvaardigheden zoals lezen, rekenen 
en digitale vaardigheden  
 
Voor de PvdA is het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar 
zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. We willen het budget voor 
kunst en cultuur weer verhogen en de spreiding van podia door de gehele gemeente 
behouden. We ondersteunen vooral initiatieven en instellingen die investeren in het 
verbinden van groepen die op zoek zijn naar de weg van cultuur. 

Vrije tijdsbesteding met sport en ontspanning willen we stimuleren. Sport en 
beweging houdt je lichaam fit en je geest gezond. We stimuleren de activiteiten die 
worden geboden aan senioren: van biljarten, tot gym en dansles, van kooklessen tot 
kaartavonden. Wij ondersteunen activiteiten om jongeren nog meer op verschillende 
manieren te laten sporten en bewegen, het liefst in hun eigen woonomgeving.      

De PvdA gaat aan de slag met: 

• het terugdraaien van de bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur 
• het terugdraaien van de bezuinigingen op de bibliotheek 
• het behouden van het gratis lidmaatschap van de bibliotheek tot 18 jaar 
• het behouden van de beide vestigingen van de bibliotheek in onze gemeente, in 

Didam en in ‘s-Heerenberg 
• het verlenen van subsidie voor kleine en vernieuwende initiatieven vanuit de niet-

professionele kunst en cultuur 
• het meer gebruikmaken van dorps- en buurthuizen, ook door de gemeente zelf 
• het ondersteunen van verenigingen die zich richten op de bewustwording van 

ons rijke verleden 
• het waarderen en stimuleren van de amateurkunst 
• het laten zien van kunst in openbare ruimtes 
• het behouden van het Filmhuis in het Barghse Huus en het Filmhuis Didam 
• het mogelijk maken van actieve sportbeoefening door mensen met een 

beperking; 
• het realiseren van een overdekte, duurzame en eenvoudige zwembadvoorziening 

voor Didam. 
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7. Economie 

Montferland is een mooie groene gemeente die aantrekkelijk is voor toeristen. Maar 
onze gemeente heeft ook de ambitie, gezien haar ligging, om de logistieke sector te 
versterken. Dat kan elkaar bijten en is niet zonder risico op de langere termijn.  
Economische activiteiten ondersteunen heeft wat betreft de PvdA het doel om 
werkgelegenheid te behouden en uit te bereiden. Pakhuizen tasten ons landschap 
aan en leveren qua werkgelegenheid onvoldoende op.  
Om onze economie draaiende te houden hebben wij de inzet van arbeidsmigranten 
nodig. Arbeidsmigranten moeten behandeld worden als gelijkwaardige en 
volwaardige deelnemers aan onze samenleving. De meeste arbeidsmigranten 
verblijven een korte periode in onze gemeente maar zij moeten in die tijd wel goede 
woonruimte hebben.  
We moeten echter ook niet onze ogen sluiten voor de impact van dit soort 
(grootschalige) woonvoorzieningen in een kern of wijk. De gemeente moet een 
sturende rol hebben in de kwaliteit en de plaats van de huisvesting. 
De buurt moet vanaf het begin bij initiatieven worden betrokken en er moet rekening 
worden gehouden met hun wensen en zorgen. Deze vorm van Participatie is ook in 
de Omgevingswet vastgelegd die in zal gaan in de loop van 2022.  

De PvdA gaat aan de slag met:  

• de stichting Marketing Montferland ondersteunen bij haar activiteiten 
voor toerisme 

• het ondersteunen van organisaties die recreatie en toerisme in onze 
gemeente versterken 

• het actief ontwikkelen van plannen om “verouderde” industrie te 
revitaliseren  

• het stellen van kwaliteitseisen voor shortstay en midstay verblijf van 
arbeidsmigranten,  zoals 1 persoon per slaapkamer van minimaal 5,5m2,  en 15 
m2 leefoppervlakte per persoon; 

• de leegstand van panden in de kernen te voorkomen door deze te 
herbestemmen naar wonen of wonen/werk. 
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8. Lokale (en sociale) democratie 

Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt en 
dat iedereen zich gehoord voelt. Dat iedereen die dat wil, kan 
deelnemen en de belangen van al onze inwoners worden behartigd en 
verdedigd. In de gemeenteraad maar ook daarbuiten. 

Als gemeente zijn er vaak problemen waarin lastige keuzes gemaakt 
moeten worden. Voor de PvdA is dan de leidraad: wie de mens achter 
het probleem niet wil zien, heeft niets begrepen van sociale democratie. 

Burgerparticipatie is belangrijk. Inwoners weten vaak zelf het beste wat 
er in hun eigen omgeving speelt en welke oplossingen er mogelijk zijn. 
De gemeente is daarom toegankelijk en benaderbaar voor al onze 
inwoners. We luisteren naar ervaringsdeskundigen en nemen hun 
aanbevelingen mee bij het verbeteren van de uitvoer van onze 
gemeentelijke taken.  

Daarbij is voor ons het algemeen belang altijd leidend. We zorgen ervoor 
dat alle inwoners, niet alleen die met de grootste mond, worden gehoord 
en zijn ons ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief in 
inwonersinitiatieven roert. 

Samenwerking met andere overheden, ook over de grens, vinden wij 
heel belangrijk. Onze gemeente Montferland is een gemeente met 2 
zielen in één borst!! Dat koesteren wij en daarom vinden wij het van 
belang dat onze samenwerking zowel met de Achterhoek als met De 
Groene Metropool (Arnhem/Nijmegen) ingevuld gaat worden.  

De PvdA gaat aan de slag met:   

• het geven van dorps- en wijkbudgetten waarbij inwoners zelf kunnen 
bepalen waar ze het geld aan uitgeven 

• de samenwerking vanuit het gemeentehuis met de dorps-en 
wijkraden en het stimuleren en ondersteunen van andere 
bewonersinitiatieven  

• de installatie van een juniorraad met een juniorburgemeester: jong 
geleerd is oud gedaan 

• de samenwerking met de Achterhoek, de Groene Metropool en 
Emmerich 

• de mens opnieuw centraal te stellen 

 
 
 
  


