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                 ZEVENAAR         

Voorwoord 

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van SP Zevenaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 

maart 2022. We doen geen beloftes, omdat beloftes alleen kunnen worden waargemaakt als je 

alle macht hebt. We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat die kans vrijwel nihil is. In dit 

programma vindt u daarom vooral onze standpunten met betrekking tot verschillende 

onderwerpen. De standpunten die bepalen hoe wij stemmen in de gemeenteraad, of we ergens 

voor of tegen zijn. Hoe onze ideale samenleving er uit zou zien. 

 

De uitgangspunten van de SP zijn duidelijk: Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 

solidariteit. Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere 

mens, het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving en 

bestaanszekerheid voor iedereen. Voor ons betekent het ook: een eerlijke kans voor ieder mens om 

in vrijheid, te midden van anderen en met respect voor alles wat leeft, zijn persoonlijke geluk na te 

streven.  

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. 

De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat 

de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van 

discriminatie en achterstelling. 

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we niet dat alle mensen gelijk zijn. De 
mogelijkheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we 
voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor 
elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig 
leven. 

Dit zijn de hoofdlijnen die bepalen hoe onze stem klinkt in de gemeenteraad, we stemmen altijd 
met deze uitgangspunten in ons achterhoofd. We willen dat onze gemeente voor alle inwoners een 
fijne gemeente is, tot in alle kernen die onze gemeente telt. We willen een eerlijke samenleving. 
Waarin mensen kansen krijgen. Waar gezorgd wordt voor mensen die dat zelf niet kunnen. Een 
gemeente waarin mensen belangrijker zijn dan regeltjes. 

In de afgelopen jaren heeft de SP-fractie laten zien niet bang te zijn om misstanden aan te pakken. 

Ook wanneer daar een lange adem voor nodig is, geven wij niet op. Ook al is dit tot ergernis van de 

partijen die aan de macht zijn. Dat blijven we ook na deze verkiezingen doen, dat is een belofte die 

we wel kunnen doen. Opkomen voor mensen, kritisch zijn op beleid en ingrijpen als het moet. 

 

 

Lotte van der Velden, Fractievoorzitter 

 Marga Dunnink, Voorzitter   
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                 ZEVENAAR         

Bestuur 

Voor SP Zevenaar is openheid en transparantie belangrijk. Wij hechten veel waarde aan het 

democratisch proces, maar ook aan dualisme. Raadsleden zijn er om het college te controleren, 

niet om zonder meer de plannen van een college te steunen. In de gemeenteraad bepaalt de 

meerderheid, maar dit wil niet zeggen dat de mening van de minderheid er niet toe doet. Ook 

vinden wij het belangrijk dat de gemeenteraad zijn rol pakt en zo min mogelijk afstand heeft van 

de zaken die spelen en besluiten die genomen moeten worden. Wij vinden het belangrijk dat het 

voor inwoners duidelijk is wat de gemeenteraad doet. 

  Wat hebben we gedaan? 

• Meerdere malen de huidige werkwijze van Zevenaar aan de kaak gesteld. Wij hebben 
Zevenaar een dictatuur genoemd, omdat de coalitie weigert te luisteren naar de oppositie. 

• Meerdere moties van wantrouwen gesteund, dit om een signaal te sturen over de werkwijze 
van het college. 

• Meegewerkt aan het opzetten van een cursus voor inwoners om hen meer te leren over de 
gemeenteraad. 

• Meerdere keren tegen raadsvoorstellen gestemd, omdat wij van mening waren dat de 
inwoners niet juist of niet volledig zijn geïnformeerd, of onvoldoende meegenomen in een 
participatietraject. 

• Onze motie “Raad houdt handen aan het stuur” is aangenomen 

Wat willen wij? 

• Een duidelijk participatiebeleid, waarbij inwoners weten waar zij aan toe zijn en zich gehoord 
voelen. 

• Géén achterkamertjespolitiek. 

• De besluiten van de raad kunnen duidelijker en transparanter, zodat deze beter te begrijpen 
zijn voor de inwoners.  

• Raadgevend referendum in Zevenaar. 

• Het college alleen mandaat geven als dit noodzakelijk is. De raad is het hoogste 
besluitvormend orgaan en moet zijn taak serieus nemen. 

• Dat er bij aanbestedingen toegezien wordt op ketenverantwoordelijkheid. In de gehele keten, 
bij aannemers of onderaannemers, vindt geen uitbuiting plaats en worden werkzaamheden 
tegen eerlijke tarieven en eerlijk loon verricht. Aanbesteding willen wij volgens het Zeeuws 
model: De tarieven liggen vast en concurrentie vindt plaats op kwaliteit. 

• Alleen gemeenschappelijke regelingen die echt voordelen opleveren voor Zevenaar. 

• Dat de gemeentelijke gebouwen, evenals de vergaderingen van de gemeenteraad, goed 
toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking. 
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                 ZEVENAAR         

Wat willen wij? 

• Goedkope werklocaties voor startende ondernemers. 

• Dat het betaald parkeren in het centrum van Zevenaar wordt afgeschaft. 

• Dat alle ondernemers kunnen verdienen aan de evenementen in het centrum van Zevenaar. 

• Dat er meer evenementen voor jongeren georganiseerd worden in het centrum van Zevenaar. 

 

Economie 

Het MKB is de motor voor onze economie. Dit beseffen wij maar al te goed. Wij vinden daarom 

dat we het MKB en onze centrumondernemers zo goed mogelijk moeten ondersteunen en geen 

onnodige regeltjes moeten opleggen. De ondernemers moeten betrokken worden bij besluiten 

van de gemeenteraad,  die effect op hen hebben. Wij willen een levendige stad met een 

gevarieerd winkelaanbod en we pleiten ervoor dat de stad een aantrekkelijke mix is van wonen, 

dienstverlening, cultuur en horeca. 

 

  

Wat hebben we gedaan? 

• Voorstellen ingediend om 

het betaald parkeren af te 

schaffen. 

• Voorstellen ondersteund 

over vrijstellingen, verlagen 

en afschaffing van de 

precario- en 

reclamebelasting. 

• Tegen de invoering van de 

vermakelijkhedenretributie 

gestemd. 

• In het begin van de 

coronacrisis de motie 

“Maatwerk voor ZZP’ers” 

ingediend. 
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                 ZEVENAAR         

Wonen 

Zevenaar heeft, net als de rest van Nederland, te maken met een wooncrisis. Maar dit wil, wat 

ons betreft, niet zeggen dat wij daar niks aan kunnen veranderen. Wij willen dat we nadrukkelijker 

regie voeren over het woningbouwbeleid in Zevenaar, om ook jongeren en kinderen van nu in de 

toekomst in Zevenaar te kunnen laten wonen. Woningen zijn er om mensen in te laten wonen en 

niet voor huisjesmelkers om voor veel te hoge bedragen te verhuren. Ook vinden wij dat er veel 

meer sociale huurwoningen nodig zijn. 

 

 

  

Wat willen wij? 

• Dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Nu geldt in Zevenaar dat er bij 
bouwprojecten van 20 woningen of meer, 25% sociale huurwoning moet zijn. Dit percentage 
moet wat ons betreft hoger liggen. En ook niet pas gelden vanaf 20 woningen, maar eerder. 

• Meer betaalbare koopwoningen (tot 200.000 euro). 

• Dat de woonplicht volledig wordt ingevoerd. 

• Voldoende woningen in alle kernen, en dan ook van alle soorten (voor starters, voor 
doorstromers, voor ouderen, koop en huur). 

• Dat mensen die noodgedwongen op een camping wonen, zich kunnen inschrijven bij de 
gemeente.  

• Een gemeentelijk meldpunt voor klachten van huurders en dat de gemeente ingrijpt bij 
klachten. 

 

Wat hebben we gedaan? 

• Samen met andere partijen de motie “Woonplicht” ingediend. 

• Tegen een IKC op Vestersbos gestemd, omdat wij hier woningbouw willen. 

• De motie “Flexwonen” gesteund. 

• Meerdere malen aangegeven dat wij meer sociale woningbouw willen en dat wij woningen 

tot de NHG-grens niet als “betaalbaar” zien. 

• Aangegeven grond liever te willen vullen met woningen, dan met bedrijven.  

• De motie “Herinvoering Starterslening” mede-ingediend. 
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                 ZEVENAAR         

Zorg en Welzijn 

Wij staan voor een samenleving waar we opkomen voor elkaar. Hulpbehoevend zijn door ziekte, 

handicap of ouderdom is geen keuze, het overkomt mensen. Wij staan voor recht op zorg, de 

hulpbehoevenden laten wij onder geen enkel beding in de steek. 

Wij zijn van mening dat marktwerking in de zorg niets te zoeken heeft. Er wordt winst gemaakt over 

de rug van mensen die hulp nodig hebben. Het liefst zouden we zien dat er een gemeentelijke 

thuiszorgorganisatie wordt opgericht. Waar werknemers in vaste dienst komen, zodat cliënten een 

vertrouwde hulp hebben. Ook vinden we het belangrijk dat mensen de zorg krijgen die ze echt nodig 

hebben, niet wat de gemeente denkt dat iemand nodig heeft. Op die manier wordt de zorg voor 

mensen centraal gesteld, in plaats van winst voor zorgbedrijven. Bij indicatiestelling voor thuiszorg 

of huishoudelijke verzorging mag aanwezigheid van mantelzorg geen rol spelen. 

 

  

Wat hebben we gedaan? 

• Meerdere acties ondernomen om bij het Rijk aan te kaarten dat de gemeente écht meer geld 

nodig heeft voor het sociaal domein. 

• De motie “informatie en voorlichtingsbijeenkomst Jeugd GGZ” gesteund. 

• Gepleit om de was- en strijkservice niet in te voeren in Zevenaar. 

• Meerdere keren moties ingediend en/of ondersteund om het mantelzorgcompliment te laten 

terugkeren. 

• Ons ingezet om een goede en betaalbare vorm van WMO-vervoer te behouden. 

 

Wat willen wij? 

• Dat ouderen voortaan kunnen kiezen tussen goede zorg thuis, of voor een fijne plek in een 
kleinschalig Zorgbuurthuis. Daar is bovendien een inloopfunctie voor de hele buurt. Ook de 
ouderen met een beginnende zorgbehoefte krijgen het recht te kiezen voor de ondersteuning 
van het Zorgbuurthuis. 

• Het garantiefonds Sociaal Domein laten terugkeren. 

• Dat er in de huishoudelijke hulp meer ruimte is voor het persoonlijke contact, om ook het 
welzijn van cliënten te kunnen monitoren en om de huishoudelijke taken te kunnen vervullen. 
Huishouden is immers meer dan poetsen alleen. 

• Wanneer er voor zorgdiensten een openbare aanbesteding niet verplicht is, dan kiezen wij 
voor lokale en kleine zorgaanbieders waarbij in het belang van de cliënt lange 
termijnafspraken voorop staan. 

• Dat bij cliënten, waarbij het duidelijk is dat zij voor langere tijd hulp of een voorziening nodig 
hebben, er direct al een indicatie voor langere termijn wordt afgegeven. 

• Dat de gemeente zich inzet voor genoeg plaatsen in de jeugdzorg. Het kan wat ons betreft 
niet zo zijn dat jongeren die hulp nodig hebben op een wachtlijst terecht komen.          
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                 ZEVENAAR         

Leefbaarheid 

Leefbaarheid is een groot goed. Wij zetten ons in voor het behoud van voorzieningen in de kernen. 

De verhouding tussen investeringen in de kernen en de stad Zevenaar moet in balans zijn. Daarom 

zetten wij ons ook in voor de ontwikkeling van de wijken, waarbij wij kijken naar de behoefte van 

de bewoners in de wijk. 

 

 

  

Wat hebben we gedaan? 

• Ons ingezet voor een betere vorm van participatie bij nieuwe projecten. 

• Tegen voorstellen gestemd als de buurtbewoners zich niet konden vinden in een nieuwe 

situatie in hun wijk. 

• Ons ingezet voor de inwoners die te maken hebben met de verzakkingen. 

• Ons ingezet voor het behoud van scholen in de kleine kernen. 

Wat willen wij? 

• In iedere kern, wijk of buurt, voorzieningen die zijn afgestemd op de samenstelling van de 
wijk, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

• Voldoende groen in de kernen, wijken en buurten. 

• In iedere wijk een hondenuitlaatterrein. 

• Meer vuilnisbakken, niet alleen in de kern van een dorp of stad, maar ook in de wijken en in 
de buitengebieden. 

• Een voortdurende monitoring van grenswaarden van onder meer geluidshinder, trillingen en 
fijnstof. Zodra de leefbaarheid in het geding komt moeten er maatregelen genomen worden 
zodat de grenswaarden niet langer overschreden worden. 

• Dat buurtbewoners betrokken worden bij de invulling van hun wijk, kern of buurt. 
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                 ZEVENAAR         

Dierenwelzijn 

SP Zevenaar wil, dat bij het streven naar een menswaardige en sociale samenleving, er ook 

aandacht is voor dierenwelzijn. Wet- en regelgeving moeten niet alleen goed toegepast worden, 

ook de handhaving moet deugen. Dierenwelzijn mag geen sluippost zijn. Ook vinden wij de 

kinderboerderijen en de NME belangrijk, mede vanwege de kennisoverdracht over dieren.  

 

 

 

  

Wat hebben we gedaan? 

• Consequent tegen de 

hondenbelasting gestemd. 

• Een motie 

“Dierenwelzijnsnota’ 

ingediend. 

• Ons ingezet voor (meer geld 

voor) de kinderboerderij in 

Zevenaar. 

• Ons ingezet voor behoud van 

de NME. 

 

Wat willen wij?  

• Dat Zevenaar een volledige, op Zevenaar gebaseerde Dierenwelzijnsnota krijgt. 

• Dat hondenscholen zich kunnen vestigen.  

• Dat de kinderboerderijen blijven bestaan. 

• De hondenbelasting afschaffen. 

• Geen megastallen in de gemeente Zevenaar. 

• Dat er extra ingezet wordt op het probleem van oververhitting. Wij willen dat de gemeente 

een voorlichtingscampagne inzet over oververhitting van honden in achtergelaten auto’s. We 

willen dat BOA’s tijdens de hittedagen extra alert zijn op deze situaties en indien nodig 

gepaste actie ondernemen. 

• Dat de gemeente zorg draagt voor structurele controle op de brandveiligheid van (grote) 

dierenstallen. 

• Dat de gemeente strikte voorwaarden stelt aan het organiseren van evenementen met 

dieren, waarbij het dierenwelzijn goed gewaarborgd is. Dit moet vanaf de aanvraag van de 

vergunning tot het einde van het evenement goed gecontroleerd worden. 
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                 ZEVENAAR         

Duurzaamheid en Milieu 

Ook in Zevenaar zullen we moeten overstappen op duurzamere energievormen. Dit vinden wij 

ook nodig en belangrijk, maar wel op de meest gunstige wijze voor de inwoners. We hebben een 

voorkeur voor zonnepanelen boven windmolens, maar we zijn tegen grootschalige zonneparken. 

Zeker in natuurgebieden en op landbouwgrond. De gemeente moet duurzaamheid ondersteunen 

waar ze maar kan. Bij de woningcorporatie moet worden aangedrongen op het verduurzamen 

van sociale huurwoningen. Voor veel huurders is de energierekening onevenredig hoog, door 

slechte isolatie van de woningen. Ook vinden wij de NME belangrijk, omdat zij lesgeven over deze 

kwesties.  

 

 

 

 

  

Wat hebben we gedaan? 

• De motie “Aansluiten bij 

Schone Lucht-akkoord” 

gesteund. 

• Onze motie “Red de Bij” is 

aangenomen. 

• Meerdere moties m.b.t. de 

NME (mede)ingediend of 

ondersteund. 

• Aangegeven dat wij geen 

zonnevelden willen. 

Wat willen wij? 

• Dat de vervuilende bladblazers van de gemeente vervangen worden door zuinigere, stillere 

en dat deze alleen gebruikt worden als dit echt nodig is.  

• Meer vuilnisbakken buiten het centrum van Zevenaar. 

• Een maaibeleid waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit. 

• Een ongediertebestrijdingsbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit. 

• Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen. 

• Dat de “zonneladder” wordt toegepast bij het plaatsen van zonnepanelen. 

• Een plan van de woningbouwcorporaties om alle sociale huurwoningen energiezuiniger te 

maken. 

• Wij willen liever geen windmolens, maar als dit toch moet, dan willen wij dat er voldoende 

afstand (tenminste tien keer de ashoogte van de windturbine) van woningen wordt 

gehouden. Daarnaast moet er in het ontwerp rekening gehouden worden met vogels, zodat 

zij niet tegen de wieken aanvliegen. 
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Werk, inkomen en inkomensbeleid 

Werk is de beste manier om sociaal actief te blijven en een inkomen te verdienen. Wij vinden dat 

de gemeente mensen doelmatig en doeltreffend moet ondersteunen om werk met perspectief te 

vinden en voorzieningen moet bieden om sociaal isolement te voorkomen. Daarnaast vinden wij 

dat mensen zonder werk niet aangewezen moeten worden als de boeman, maar als mensen met 

een hulpvraag. Wij geven geen ruimte voor oneerlijke concurrentie, arbeidsverdringing, uitbuiting 

of werken zonder loon. 

 

 

 

  

Wat hebben we gedaan? 

• Wij houden de houding van de RSD 

ten opzichte van de inwoners scherp 

in de gaten. 

• Tegen de bezuinigingen op de 

bijzondere bijstand gestemd. 

• Wij stemden tegen de bezuinigingen 

op de sociaal raadslieden. 

• Een motie ingediend voor maatwerk 

voor zzp’ers bij de TOZO-regeling. 

• Regelmatig aandacht gevraagd voor 

de slachtoffers van de 

toeslagenaffaire. 

• Ons ingezet voor de GelrePas en het 

Kindpakket. 

• Onze motie “Vrijstelling giften 

bijstand” is aangenomen. 

• Onze motie “menstruatie-armoede” 

is aangenomen. 

 

Wat willen wij? 

• Dat mensen die niet (kunnen) werken, vrijwilligerswerk kunnen doen, maar dit mag nooit een 
feitelijke baan zijn. Wij zijn tegen werken zonder loon. 

• Mensen die in de schulden (dreigen te) raken moeten snel geholpen worden.  

• Wij vinden dat er geen voedselbank zou moeten bestaan, en dat de gemeente zich in moet 
zetten voor een fatsoenlijk armoede-en minimabeleid. Desondanks moet de gemeente de 
voedselbank ondersteunen zolang deze nodig is. 

• De Gelrepas (of een vorm daarvan) moet blijven met een zo gevarieerd mogelijk aanbod, 
evenals het Kindpakket. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen moeten we kansen 
bieden om volledig aan de samenleving deel te nemen. 

• Wij zijn het principieel oneens met de mantelzorgboete die door de overheid verplicht is 
gesteld. Daarom willen wij dat de gemeente mensen, die hiermee worden geconfronteerd, 
financieel gaat compenseren. 

• Dat de RSD stopt met “werken zonder loon”-projecten. 

• Dat de RSD stopt met zogenaamde “werkfit”-projecten, waarbij grenzen van menselijke 
waardigheid worden overschreden. 
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Onderwijs 
Onderwijs is meer dan lesgeven alleen. Wij willen goede huisvesting van scholen, met een gezond 

binnenklimaat en een inspirerende omgeving. Scholen moeten daar staan waar de kinderen zijn. 

Bij de bouw van nieuwe scholen willen wij dat er goede plannen worden gemaakt, in samenspraak 

met leerkrachten, ouders en buurtbewoners. De gemeente gaat niet over onderwijsvormen, dus 

daar bemoeien wij ons niet mee en deze gebruiken we ook niet als argument. Wij vinden het 

belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en dat alle kinderen naar een voor hen 

geschikte school kunnen. 

 

 

 

Wat hebben we gedaan? 

• De motie “ambulant 
jongerenwerk” gesteund. 

• Ons ingezet om de 
scholen in de kernen te 
behouden. 

• Onze motie “menstruatie-
armoede” heeft ervoor 
gezorgd dat er gratis 
menstruatiemateriaal 
beschikbaar wordt gesteld 
op scholen. 

• Ons ingezet voor het 
leerlingenvervoer. 

• Tegen de voorstellen voor 
een IKC op locatie 
Vestersbos gestemd. 

Wat willen wij? 

• Kinderen moeten zonder problemen naar de school kunnen waar zij het beste tot hun recht 
komen. De afstand mag er niet toe doen. Leerlingenvervoer moet aansluiten bij de situatie van 
het kind en het gezin, en afstand mag daarbij geen rol spelen. Wij willen dat, indien dat nodig 
is, begeleiding in busjes goed en snel geregeld wordt. Wij willen continuïteit en stabiliteit bij 
het vervoer: vaste chauffeurs, geen combinatieritten en ritafstanden mogen niet te lang zijn. 

• Wij willen dat scholen in de kleine kernen open blijven. Dit is beter voor de kinderen, die dan 
in hun eigen omgeving naar school kunnen, maar ook voor de kernen zelf. Als scholen 
wegvallen, zullen mensen met kinderen er minder snel gaan wonen. Daardoor vergrijzen de 
kernen en zullen er steeds meer voorzieningen wegvallen, zoals verenigingen e.d.. 

• De gemeente ondersteunt de scholen (op alle niveaus) met de bestrijding van pesten, 
cyberpesten en het ontwikkelen van een protocol ‘sociale media’ om de gevaren en morele 
aspecten daarvan onder de aandacht te krijgen en onderdeel te maken van de lessen. 

• Dat er meer aandacht besteed wordt aan analfabetisme en laaggeletterdheid. Het stigma 
hieromtrent moet verdwijnen en de gemeente moet zich actief inzetten om inwoners, die 
hiermee te maken hebben, te helpen. 

• Verouderde schoolgebouwen moeten vervangen of gerenoveerd worden, maar wel op een 
geschikte locatie. 
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Verkeer en openbaar vervoer 

Wij vinden een goede verkeerssituatie belangrijk voor de leefbaarheid in de stad en de kernen. 

En ook een goede verbinding tussen de stad en de kernen door middel van openbaar vervoer is 

belangrijk. Niet alle verbindingen liggen bij de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar dit 

vinden wij geen excuus.   

  

Wat hebben we gedaan? 

• De motie “Noodfietspad 

Spijk” gesteund 

• Meermaals aangegeven 

een snelheidsverlaging op 

de Babberichseweg te 

willen. 

• Wij pleiten al jaren voor 

het doortrekken van het 

Witte Kruis. 

• Ervoor gezorgd dat er nu 

borden in Babberich staan 

om het vrachtverkeer te 

verbieden door de wijken 

richting het Gelders Eiland 

te gaan. 

 

Wat willen wij? 

• Dat het Witte Kruis wordt doorgetrokken naar de nieuwe aansluiting op de A12, om Babberich 

en de ringwegen te ontlasten. 

• De dorpsstraten verkeersluw en veilig maken en houden. Kinderen moeten veilig kunnen 

spelen in de buurt zonder last van auto’s. 

• Meer geluidswerende en trillingwerenede maatregelen langs het bestaande en toekomstige 

spoor. 

• Een station in Zevenaar-Oost. 

• Dat de gemeente zich meer inzet om het regionale vervoer te verbeteren. Het moet 

gemakkelijker worden om vanuit de kernen naar de stad Zevenaar te komen. Ook in het 

weekend en in de avonden. 
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Kunst, cultuur en sport 

Kunst, cultuur en sport vinden wij belangrijk voor een goede ontwikkeling en gezondheid. Wij 

vinden dan ook dat dit voor iedereen toegankelijk moet zijn. Niet alleen financieel, maar ook qua 

locatie. Kunst en cultuur moeten niet alleen worden geconcentreerd in de stad Zevenaar, maar 

ook in de kernen.  

 

 

 

  

Wat hebben we gedaan? 

• De motie “Meer sport-, bewegings- 

en rustplekken” ondersteund. 

• Meerdere subsidievoorstellen voor 

culturele activiteiten ondersteund. 

• Tegen de bezuinigingen op de 

Volksuniversiteit en de Gelrepas 

gestemd. 

• De motie “Ondersteunen 

samengaan sportverenigingen” 

ondersteund. 

• Wij waren tegen de bezuiniging op 

Uniek Sporten. 

• De motie “Sportpark Aerdt en 

Herwen” ondersteund. 

• De motie “Beeldenroute” 

gesteund. 

 

Wat willen wij? 

• Zevenaar kent een aantal grote evenementen en festiviteiten. Niet alle organisaties hebben 
hier gelijke mogelijkheden. Alle organisaties willen wij een kans geven om een evenement te 
organiseren, met ondersteuning vanuit de gemeente. 

• Schutterijen en (sport)verenigingen moeten ruime mogelijkheden krijgen tot het organiseren 
van evenementen.  

• Dat jongerencentra actief ondersteund worden vanuit de gemeente. 

• Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. 

• ATARO dient de belangen van de sportverenigingen voorop te stellen. Het voorbestaan van 
een vereniging mag nooit in het geding komen. 

• Dat de gemeente plek biedt aan (beginnende) kunstbeoefenaars en kunst- en 
cultuuractiviteiten. 
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                 ZEVENAAR         

Financiën 
Wij zijn ons er enorm van bewust dat het geld waarover wij beslissen in de gemeenteraad, geld is 

van ons allemaal. Hierom zijn wij, en blijven wij, altijd erg kritisch op het uitgeven hiervan. Wij vinden 

dat Zevenaar een financieel gezonde gemeente moet zijn, waarbij geen geld over de balk wordt 

gegooid. We zijn echter ook geen voorstander van het oppotten van geld, zodat we financieel 

gezond lijken, maar dit ten koste gaat van zaken voor de inwoners. Bedrijven die nodig zijn voor 

onze gemeente, willen wij best helpen, maar alleen als zij deze steun echt nodig hebben. Wij zijn 

tegen megalomane, geldverslindende projecten en het heffen van onnodige, oneerlijke belastingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we gedaan? 

• Wij waren tegen de extra verbouwingen in en om het gemeentehuis.  

• Tegen de kapitaalversterking aan Alliander gestemd. Gokken met geleend geld is geen goed 

idee. 

• Tegen de invoering van de vermakelijkhedenretributie gestemd. 

• Meerdere voorstellen gesteund voor het afschaffen van de hondenbelasting. 

• Wij waren tegen de verhogingen op de terrasbelasting en OZB. 

• Voor de afschaffing van de reclamebelasting gestemd. 

Wat willen wij? 

• Een financieel gezonde gemeente. Dit betekent dat we genoeg reserve moeten hebben om de 

risico’s te dekken. Het weerstandsvermogen moet minimaal 1,0 zijn. Wij zien graag een 

weerstandsvermogen van 2,0, maar ook niet hoger dan dit. We hoeven geld ook niet op te 

potten. 

• Geen megalomane projecten. Het gemeentehuis van Zevenaar heeft al genoeg gekost. wij 

willen niet dat er nog meer geld gaat naar onzinnige uitbereidingen of verfraaiingen. 

• Wij willen bedrijven, die wij als gemeente nodig hebben, best financieel helpen als zij deze 

hulp nodig hebben, maar wij zijn geen fan van kapitaalversterking. Wij vinden de risico’s te 

groot en wij zijn geen bank of casino. 

• Dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. 

• Dat de belastingen herzien worden, vooral de verschillen in verhouding tussen eenpersoons- 

en meerpersoonshuishoudens.  

• Dat plannen eerst concreet zijn, voordat we er geld aan uitgeven. Wij willen niet langer geld 

uitgeven aan overbodige (extra) onderzoeken, bijvoorbeeld voor de voorbereiding van 

projecten, als wij niet zeker weten of het plan überhaupt uitgevoerd kan worden. 

 


