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Veiligheid 

1. Alle coffeeshops in Doetinchem moeten worden gesloten. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

Wij zijn van mening dat je moet voorkomen dat de drugshandel nog meer in de illegaliteit komt 

en daardoor de prijzen dusdanig hoog worden dat de criminaliteit daardoor toeneemt. Wel 

moet er, net zoals bij horeca, controle op komen dat mensen niet onder invloed van 

hallucinerende middelen deelnemen aan het verkeer en overlast veroorzaken in het openbare 

leven. 

2. (1) Wietteelt moet gelegaliseerd worden in de gemeente Doetinchem. 

5-puntschaal 
Mee eens 

Hier zijn wij mee eens, onder voorwaarde dat het een gecontroleerde gelegaliseerde wietteelt 

is, die per teler aan een overeengekomen maximum is gebonden. Het is niet langer 

verdedigbaar dat je verkoop toestaat en de teelt en aanvoer van de coffeeshops in de illegaliteit 

en criminaliteit laat plaatsvinden. 

3. (2) De politie moet strenger optreden tegen overlast gevende hangjongeren. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

Wij zijn van mening dat er meer toezichthouders c.q. politie of buurtcoaches preventief 

zichtbaar aanwezig moeten zijn. En waar nodig door gesprekken de oorzaak moeten achterhalen 

en aanpakken. Op die manier is te voorkomen dat ze overlast geven, ontsporen en daardoor in 

de criminaliteit belanden. Preventief optreden is effectiever en is goedkoper voor de 

maatschappij dan defensief optreden. 

4. De politie moet dag en nacht in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot hogere kosten. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

Hierin zijn wij van mening dat dit niet haalbaar is met de beschikbaarheid in het huidige 

politiekorps. Om de veiligheid in de wijken te vergroten zou het wenselijk zijn dat er meer 

voorlichting wordt gegeven over inbraakpreventie en veiligheid in de woonomgeving. En voor 

ouderen uiterlijke kenmerken verwijderen van de woningen waaraan te zien is dat daar zorg 

nodig is. Ook is het sociale contact in de buurt van heel erg van belang. De Gemeente zou hierin 

een wat meer actievere rol moeten spelen, in samenwerking met erkende (liefst plaatselijke) 

beveiligingsadviseurs. 

5. (3) In het uitgaansgebied moet cameratoezicht komen. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 
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We zijn van mening dat hier ook een opdracht ligt voor de horeca en de uitgaansbedrijven. Je 

bent immers niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid in je bedrijf, maar ook voor de 

veiligheid daar omheen. Mocht dit niet voldoende zijn, kan er cameratoezicht komen op die 

plaatsen waar het uitgaanspubliek door hun gedrag een gevaar vormen voor elkaar en de buurt. 

6. (4) Op oudejaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, 

de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

Dit is niet realistisch. Het gebeurt nu al dat er (illegaal) vuurwerk in de laatste maanden van elk 

jaar wordt afgestoken. Door het tekort aan toezichthouders is men nu al niet in staat om dat te 

handhaven. Het is realistischer om betere voorlichting te geven en er meer op te wijzen dat men 

meer rekening met elkaar moet houden omdat veel mensen en dieren erg schrikken. Ook in 

deze zou het helpen dat er meer toezichthouders c.q. politie of buurtcoaches preventief 

zichtbaar aanwezig zijn. Dan wordt de pakkans vergroot. Hogere straffen, ook in de 

portemonnee, kunnen hierbij ook helpen. 

Veiligheid? Wat is veiligheid, veel meer dan uit bovenstaande opgemaakt kan worden.  

- Je hebt veiligheid op straat (openbare veiligheid) 

- Verkeersveiligheid 

- Veiligheid voor de mindervalide mensen (scootmobiel, rollator, rolstoel etc.)  

- Veiligheid in de winkels zijn de gangpaden voldoende breed, vluchtwegen op orde. 

- Veiligheid op het werk geld hetzelfde voor als in de winkels  

- Veiligheid in en om de woning (inbraakbeveiliging en omgevingsveiligheid) 

- Brandveiligheid etc. 

Dus het is te eenvoudig om in een paar stellingen dit samen te vatten. Wat ons opvalt is dat er in de 

gemeente Doetinchem op verschillende terreinen van veiligheid soms verkeerde keuzes worden 

gemaakt waardoor het tegenovergestelde wordt bereikt van wat men beoogd.  

Of dat bepaalde verkeersdeelnemers niet in de plannen worden meegenomen denk hier aan 

ouderen, mensen in een rolstoel, maar ook zorgbehoevende door de uiterlijke kenmerken aan een 

woning zoals sleutelkastjes e.d.  

Wij zijn van mening dat de gemeente Doetinchem op sommige terreinen een actievere rol moet 

spelen in voorlichting e.d. Maar ook de fietsers zijn ondergeschikt gemaakt aan de auto’s om de auto 

een korte afstand te laten rijden zijn er onlogische en gevaarlijke keuzes gemaakt voor de fietsers. 

(fietstunnel Oostelijke Rondweg – fietstunnel onder de N317 zijn twee voorbeelden die 

levensgevaarlijk zijn voor fietsers en onlogisch zijn) afslag N317 -Mercuriusstraat ook levensgevaarlijk 

voor fietsers. Begijnstraat laatste gedeelte richting Kruisbergseweg is te smal wanneer je bedenkt dat 

een rolstoel minimaal 90 cm ruimte nodig heeft. Twee rolstoelen of ouders met kinderen in een 

bakfiets kunnen elkaar niet passeren. 
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In het verleden is er de overheid geadviseerd dat scholen aan een verkeersluwe straat gevestigd 

worden i.v.m. de veiligheid van de kinderen. In Doetinchem zie je het tegenovergestelde.  

Wij willen als partij dit onder de aandacht brengen en veranderen waar mogelijk. 

 

 

Bouwen en Wonen 

7. (5) In Doetinchem moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd en minder 
koopwoningen  

 
5-puntschaal 
Mee eens 

 
Hier zijn we het mee eens maar: De nieuw te bouwen sociale huurwoning moeten wel 

toekomstgericht gebouwd worden. Omdat in de toekomst er veel meer behoefte is aan 

levensloopbestendige huurwoningen, in alle prijsklassen. Mensen moeten langer thuis 

blijven wonen. Het bevordert zelfstandigheid en bespaart veel zorgkosten en 

verbouwkosten als huizen daar al bij de bouw op zijn ingericht. Maar wij vinden ook dat er 

voldoende koopwoningen moeten worden gebouwd zodat aan de vraag naar woningen kan 

worden voldaan. We zijn erop tegen dat er woningen voor leegstand worden gebouwd. Dit 

laatste standpunt is van toepassing op koopwoningen maar ook op huurwoningen. 

 

8.  Verkoop van sociale huurwoningen mag alleen als er sociale huurwoningen voor worden 

teruggebouwd. 

5-puntschaal 
Neutraal 

We zijn van mening dat er doorlopend voldoende betaalbare huurwoningen dienen te zijn 

voor ALLE inkomenscategorieën in de huursector. Dus ook betaalbare huurwoningen voor die 

mensen die op basis van hun inkomen niet in aanmerking komen voor de goedkope 

huurwoningen. Deze groep kan zich geen koopwoning veroorloven, maar kan ook niet huren 

in de vrije sector omdat die huurprijzen voor hen te hoog liggen. 

 

Meer uitleg standpunt bouwen en wonen 

Op gebied van bouwen en wonen zijn wij van mening dat dat gezien de verplichting dat je zo lang 

mogelijk thuis moet blijven wonen er meer betaalbare woningen moeten komen die aansluiten op de 

behoefte van de mensen.  

Je ziet nu dat bepaalde groepen in de samenleving vast zitten in hun omgeving omdat er geen 

woning beschikbaar is die aan hun behoefte voorziet het zij wat betreft aanpassingen en of 
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prijsklasse. Daarbij komt nu een hele categorie mensen vast te zitten tussen wal en schip. Aan de ene 

kant mogen ze niet huren in de sociale woningsector omdat hun inkomen te hoog is en aan de 

andere kant kunnen ze niet kopen maar ook niet huren in de vrije woningsector omdat daarvoor hun 

inkomen te laag is. Wij willen erop aandringen ook voor deze categorie betaalbare woningen zijn.  

 

Plus dat er actiever voor deze categorie gelobbyd wordt dat de regelgeving aangepast wordt zodat 

deze misstanden niet meer voorkomen.  

Verder zijn we van mening dat er alleen gebouwd moet worden wanneer er behoefte aan is en niet 

voor leegstand bouwen.  Ook dient er in de woonomgeving voldoende groen aanwezig te zijn 

waardoor hemelwater op een natuurlijke manier afgevoerd kan worden 

 

Cultuur, Sport en Recreatie 

9. (6) Om het centrum levendig te houden moet de gemeente meer geld uittrekken voor 

evenementen in de binnenstad. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

Reden: omdat het niet alleen activiteiten zijn die de binnenstad levendig houden. Wanneer je 

een aantrekkelijk winkelaanbod hebt, met een grote diversiteit aan winkels en ondernemers, 

ontstaat er vanzelf een levendig centrum. Wij zijn van mening dat de huurprijzen voor bedrijven 

per m2 veel te hoog zijn in de binnenstad. Voor beginnende ondernemers is het bijna 

onmogelijk om voldoende inkomen te genereren om hun onkosten te betalen. Dit resulteert in 

een hoog verloop in winkelbestand, en leegstand. Wanneer er geen ondernemers zijn komt er 

geen publiek en zonder publiek heb je geen activiteiten. 

10. (7) De gemeente moet extra geld investeren in het gebied van de Oude IJssel. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

Hier zij we niet mee eens omdat het om de hele stad Doetinchem gaat en niet alleen om een 

deelgebied. Wanneer je de prioriteit bij 1 gebied legt en de rest vergeet of verwaarloost ga je de 

problemen verplaatsen. Om verwaarloosde gebieden weer op te knappen is duurder dan ze 

onderhouden. Je loopt dan achter de feiten aan. De gemeente is dan defensief bezig in plaats 

van preventief en kostenbesparend. 

11. (8) De gemeente Doetinchem moet de bezuinigingen op de schouwburg, muziekschool en 

Gruitpoort (cultuurbedrijf) terugdraaien. 

5-puntschaal 
Mee eens 
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Wij zijn hier onder voorbehoud mee eens mits er voldoende aangetoond kan worden dat 

wanneer er door een te lage gemeentelijke bijdrage aan het cultuurbedrijf de cultuuroverdracht 

in Doetinchem niet meer gewaarborgd is. Het is van groot belang dat hier de vinger aan de pols  

wordt gehouden om te voorkomen dat er door het cultuurbedrijf te veel onverantwoord wordt 

uitgegeven. Het is heel goed voor de creativiteit en ontwikkeling van de volwassenen, jeugd en 

kinderen dat ze cultuur kunnen zien, beleven, en zelf beoefenen. Ditzelfde geldt overigens voor 

sport. de volwassenen, jeugd en kinderen dat ze cultuur kunnen zien, beleven, en zelf 

beoefenen. Ditzelfde geldt overigens voor sport.  

Leefbare binnenstad cultuur, sport en recreatie. 

Cultuur, sport en recreatie wordt hier ook opgehangen aan het leefbaar houden van de binnenstad 

maar ook aan de Oude IJssel. Dit is ons inziens een misvatting. 

Het leefbaar houden van de binnenstad heeft ook te maken met of er voldoende aantrekkelijke 

winkels in de binnenstad zijn. De leegstaande etalages bevorderen dit niet. Wanneer er geen publiek 

is zijn er ook geen activiteiten voor ontspanning, sport of cultuur. 

Cultuur, sport en recreatie zijn heel erg van belang om een stad als Doetinchem leefbaar te houden 

en aantrekkelijk voor jong en oud. Maar ook voor de ontwikkeling van de creativiteit van de 

bewoners van onze gemeente. 

 

 

Duurzaamheid, Natuur en Milieu 

12. (9) Er mogen windmolens komen in de gemeente Doetinchem. 

5-puntschaal 
Mee eens 

We zijn onder voorbehoud hier mee eens windmolens moeten kunnen ook in Doetinchem. Maar 

de stelling is zo geformuleerd dat dit een vrijbrief zou kunnen zijn om overal waar men wil een 

windmolen te plaatsen en daar zijn we op tegen. Het plaatsen van windmolens moet in goed 

overleg met de omgeving en weloverwogen gebeuren. We kunnen ons bijvoorbeeld heel goed 

indenken dat tussen bedrijven op een industrieterrein windmolens komen mits deze op 

voldoende afstand van woningen wordt  

13. (10) Alleen mensen met een laag inkomen moeten met een subsidie van de gemeente 

zonnepanelen kunnen kopen. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

De energieproblematiek wordt niet met de aanschaf van zonnepanelen opgelost. Wanneer je de 

energienota bekijkt zie je dat de elektriciteit maar een klein deel is van de kosten op de 

energienota. De stookkosten zijn het leeuwendeel van de totale energiekosten. Daar komt bij 

wanneer je naar de noordelijke provincies kijkt (Friesland, Groningen en Drenthe) dan zie je dat 
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er energiearmoede aan het ontstaan is bij mensen in oudere slecht geïsoleerde huizen. Dit 

willen wij in Doetinchem voorkomen. Wij zijn van mening dat er vele andere vormen zijn om 

deze mensen te ondersteunen. 

14. (11) Woningeigenaren moeten een subsidie kunnen krijgen om hun huis los te koppelen van 

de gasaansluiting. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

Wii zijn tegen omdat wij vinden dat dit alleen maar van toepassing moet zijn voor de minder 

draagkrachtigen in onze gemeente. De regelgeving dient daarom in onze ogen 

inkomensafhankelijk zijn, voor zowel huurders als kopers. Voor de meer draagkrachtigen zit de 

stimulans in de kostenbesparing die de afkoppeling met zich meebrengt en zichzelf zo 

terugbetaalt. 

15. (12) De gemeente moet burgers verplichten alle soorten afval te scheiden, ook als dit leidt 

tot hogere kosten. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

Wij zijn hier niet mee eens omdat de afvalverwerkers tegen steeds lagere kosten kunnen 

werken. De discussie binnen de afvalverwerkende bedrijven loopt nog volop over de beste 

manier van aanleveren. Plus dat er steeds meer nieuwe technieken komen die het proces veel 

effectiever doorlopen met als resultaat dat er steeds meer grondstoffen gerecycled kunnen 

worden. 

16. (13) De bezuinigingen op groenonderhoud moeten worden teruggedraaid. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

We vinden het de verantwoording van de gemeente om erop toe te zien dat er veilig en schoon 

openbaar groen is. En dat daarbij kritisch wordt gekeken naar de kosten. Indien noodzakelijk kan 

bij achterstallig onderhoud het budget bijgesteld stellen, zodat het onderhoud op een goede 

manier gerealiseerd kan worden. Beleid en kosten in balans. 

17. (14) De gemeente moet uitbreiding van intensieve veehouderij tegengaan. 

5-puntschaal 
Neutraal 

 
We het hier alleen mee eens wanneer het intensieve milieuvervuilende veehouderij betreft. 

Maar wanneer er schaalvergroting plaatsvindt door biologische vernieuwende veehouderij, die 

het milieu en de omgeving minder belast dan de bestaande veehouderij, vinden wij dat daar 

plaats voor moet zijn binnen de gemeente Doetinchem. 

18. Vrij liggende grond kan worden vrijgemaakt voor kleinschalige stadslandbouw 

5-puntschaal 
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Neutraal 
 
Hier zijn we gedeeltelijk mee eens. Dit omdat niet elk vrij liggende grond gebruikt kan worden 

voor kleinschalige landbouw. Braakliggende terreinen kunnen soms ongeschikt zijn 

doorvervuiling, verkeerde ligging, verkeerde grondsamenstelling etc. 

 

Duurzaamheid, Natuur en Milieu is een veel te breed onderwerp om alles te belichten in de 

campagne. 

Duurzaamheid is een mooi maar niets zeggende uitdrukking want net zoals bij veiligheid bevat deze 
zoveel categorieën dat deze hier niet allemaal zijn uit te leggen en ons standpunt hierin te duiden. 
Wel zie je op dit moment dat duurzaamheid veel wordt opgehangen aan opwekken van elektriciteit. 
Maar eigenlijk is dit maar een heel klein onderdeel van het geheel. Het verwarmen van de woning 
heeft een veel groter aandeel in de kosten van de energierekening. Daarnaast hoor je niemand over  
 
het feit dat wanneer je woning gaat na isoleren met producten waar CFK en of HFK in verwerkt is dat 
het 16 jaar duurt voordat het nadelige effect dat daarmee in het milieu brengt weer is weggewerkt. 
Rapport van Milieu Centraal, Utrecht, 21 juni 2017. Daarom is het van belang dat ook op dit terrein 
goede voorlichting komt die verder gaat dan alleen maar je moet isoleren, led lampen gebruiken etc. 
 
Om Doetinchem en omgeving leefbaar te houden moet er voldoende natuur aanwezig zijn. Deze is 
ook van belang voor de afvoer van de moessonregens die er nu al af en toe zijn maar in de toekomst 
door klimaatverandering steeds vaker voor komen. 

 

 

Economie en Financiën 

19. (15) Om sociale voorzieningen in stand te houden, mogen de lokale belastingen worden 

verhoogd. 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

In stand houden betekent dat het er al is. En dat er een begroting voor is. Belastingen verhogen 

op de voorhand is niet reëel. Het is een constant proces van afweging om binnen de bestaande 

middelen de sociale voorzieningen volwaardig in stand te houden. Wellicht kan er ook bezuinigd 

worden op regeldruk, administratie en werkwijze, waardoor verhoging niet nodig is. 

20. De belasting op huisbezit (OZB) mag alleen worden verhoogd met de inflatiecorrectie. 

5-puntschaal 
Helemaal mee eens 

 
Hier zijn we mee eens omdat de woonlasten voor de huiseigenaren al duur genoeg zijn. Tevens 
zijn we er ons van bewust dat door de energiebelasting de woonlasten al fors stijgen. 
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21. De gemeente moet de grondprijs van bedrijventerreinen verlagen om nieuwe 
werkgelegenheid te creëren. 

 
 5-puntschaal 
 Niet mee eens 
 
Hier zijn we niet mee eens. Wanneer een bedrijf zich wil vestigen in Doetinchem doet deze dat 
toch wel. Grondprijsverlaging kan tot gevolg hebben dat we nog meer leegstaande of 
gedeeltelijk leegstaande bedrijfspanden in de gemeente Doetinchem krijgen. Bij lagere 
grondprijzen zullen vastgoedbeheerders nog meer bedrijfspanden bouwen zonder dat daar 
vraag naar is. 

 
Wat meer uitleg over de economie en financiën.   
 
Om de sociale voorziening te kunnen handhaven zijn wij van mening dat er ook kritisch naar de 
regelgeving en de uitvoering hiervan gekeken moet worden. Wij denken dat we meer terug moeten 
naar de intentie van de regelgeving. Je ziet dat het helemaal doorgeslagen is naar de controle druk. 
Het is absurd dat 40 tot 50% van de tijd besteed moet worden aan rapporten, procedures en 
protocollen. Er komen ook steeds meer signalen van mensen die in de uitvoering zitten dat dat voor 
hun de reden is om uit het beroep te stappen. Verder moet een gemeente er ook rekening mee 
houden dat je maar niet elke keer de lasten voor de inwoners kunt verzwaren er zijn nu al groepen 
die met de rug tegen de muur zitten wat betreft lastendruk. 
 
Vastgoedbeheerders, gemeente en ondernemers zijn er allemaal bij gebaat dat er voldoende publiek 
komt. Wij denken dat er een taak voor de vatgoedbeheerders ligt om eens kritisch naar de vierkante  
meter prijs van een winkelpanden te kijken. 
 Wij denken dat deze veel te hoog is voor een stad als Doetinchem. Beginnende ondernemers 
kunnen die hoge prijs de eerste jaren maar met moeite opbrengen. Leegstand zorgt voor 
verloedering en dat zorgt er weer voor dat het onaantrekkelijk wordt om op die plaatsen inkopen te 
doen. En zo krijg je neerwaartse spiraal die het alleen maar erger maakt. 
 

 

Onderwijs en Jeugd 
 

22. (16) Roken in speeltuinen moet worden verboden 
 
5-puntschaal 
Mee eens 

 
Wij zijn hier onder voorbehoud mee eens. Maar wij vinden dat roken niet alleen in speeltuinen 
verboden moet worden maar ook op alle openbare plekken waar kinderen kunnen komen, zoals 
ook schoolpleinen en sportvelden en aanverwante sportgelegenheden. 
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23. (17) Het schoolzwemmen moet weer opnieuw worden ingevoerd, ook als dit de gemeente 
geld kost. 

 
5-puntschaal 
Helemaal mee eens 

 
Hier zijn we helemaal mee eens omdat telkenmale weer bewezen wordt dat goed kunnen 
zwemmen van levensbelang is. De techniek van zwemmen leert ment het snelst wanneer men 
jong is en dat is in dit geval wanneer de kinderen naar de basisschool gaan. 

 
 
24. (18) De gemeente moet meebetalen aan een regionaal initiatief om allochtone jongeren aan 

het werk te krijgen. 
 
5-puntschaal 
Niet mee eens 

 
We zijn hier niet mee eens omdat het hier gelabeld wordt aan allochtone jongeren. Dit vinden 
wij discriminerend. Wij spreken van kansarme jongeren. Wij zijn voor de maatregel dat de 
gemeente meebetaalt aan een regionaal initiatief om kansarme jongeren aan het werk te krijgen. 
 

Extra standpunten onderwijs en jeugd. 
 
Onderwijs en jeugd is heel belangrijk om dit op peil te houden, goed onderwijs is van belang voor de 
maatschappij van morgen. Er zal steeds meer behoefte komen aan mensen die in staat zijn om de  
veranderingen in de maatschappij zich snel eigen te maken om optimaal te kunnen functioneren in 
de maatschappij.  
De jeugd is van belang voor de toekomst van deze omgeving want deze jeugd is de bestuurder van 
morgen. Ons advies is daarom houdt onderwijs, cultuur en sport op peil zodat de jeugd zich volledig 
kan ontwikkelen voor de toekomst.  Het is ook belangrijk dat zwemlessen weer terugkomen op 
scholen.  

 

Ouderen 
 

25. De gemeente moet meer geld investeren in ontmoetingsplaatsen voor ouderen. 
 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

 
Onze mening in deze is dat er eerst beter gekeken moet worden of de bestaande 
ontmoetingsplekken wel in de behoefte van de ouderen voorzien. En vanuit initiatieven van 
ouderen deze kunnen helpen om die te realiseren. En niet zomaar plekken creëren waarvan 
achteraf blijkt dat er geen behoefte aan is. 
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26. (19) Er moet een gratis buskaart komen voor 65-plussers 
 
5-puntschaal 
Niet mee eens 

 
Wij vinden het een goed idee wanneer minder draagkrachtige AOW-ers gratis met openbaar 
vervoer zouden kunnen reizen. Dus wanneer de regeling inkomensafhankelijk is. Bovendien: hoe 
wil men dat realiseren met de OV-bedrijven? Valt buiten gemeentepolitiek? 

 
Door de vergrijzing en het ouder worden van de mensen zien we hier ook een grote uitdaging. 
 
De groep ouderen zal een steeds belangrijker plaats in onze gemeente innemen omdat deze groep 
snelgroeiende is. Maar ook de groep mindervalide en hulpbehoevende zal toenemen.  
Om deze groepen volwaardig te laten meedraaien moet er met straten, winkels horeca meer 
rekening worden gehouden dan dat wij nu soms zien.  
Er zijn nog heel veel situaties waarin ouderen, mindervaliden e.d. niet kunnen wat zij zouden moeten 
kunnen.  
Van belang dat is ook dat er voldoende hulp en ondersteuning is voor diegene die dit nodig hebben. 

 
Sociaal Beleid 
 
27. (20) Iedereen met een bijstandsuitkering moet worden verplicht een tegenprestatie leveren. 

 
5-puntschaal 
Niet mee eens  

 
Wij zijn hier niet mee eens omdat er niet gekeken is naar de oorzaak waarom iemand een 
uitkering heeft. Wanneer je boven een bepaalde leeftijd komt heb je soms minder dan 6% kans 
om weer een betaalde baan te vinden. (de z.g. leeftijdsdiscriminatie) of in andere gevallen 
afkomstdiscriminatie. Niet iedereen KAN een tegenprestatie leveren. 

 
 
28. (21) Alleen mensen met een bijstandsuitkering ontvangen extra financiële steun wanneer ze 

vrijwilligerswerk doen. 
 

5-puntschaal 
Niet mee eens 

 
Hier zijn we op tegen want dan discrimineer je alle andere mensen die vrijwilligerswerk doen. En 
geef je een signaal af dat je een uitkering moet hebben om betaald vrijwilligerswerk te doen. 
Betaald vrijwilligerswerk is bovendien geen vrijwilligerswerk meer maar betaald werk. 
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29. (22) Bij fraude moet een uitkering meteen worden stopgezet. 
 

5-puntschaal 
Niet mee eens 
 
We zijn hier niet mee eens omdat heel vaak blijkt dat door onwetendheid fouten worden 
gemaakt. Op dit moment wordt dat meteen als fraude aangemerkt. Wij vinden dus ook dat er 
eerst gekeken moet worden of er opzettelijk gefraudeerd is. Wanneer dit het geval is mogen er 
sancties worden toegepast met als zwaarste middel stopzetten van de uitkering. Maar realiseer 
je bij stopzetting dat je voor de betreffende persoon de problemen alleen maar vergroot omdat 
er toch in levensbehoeftes voorzien moet worden. Criminaliteit ligt dan op de loer. 

 
30. (23) De gemeente Doetinchem moet experimenteren met het basisinkomen. 

 
5-puntschaal 
Helemaal mee eens 

 
Hier zijn we helemaal mee eens. De reden hiervoor is dat er meer begrip en respect ontstaat 
voor mensen die moeilijk werk kunnen vinden. Door dit basisinkomen komt er meer rust in het 
leven van deze mensen en kunnen ze daardoor met financiële zekerheid het werk opzoeken wat 
geschikt is voor hen. 

 
31. (24) Alleenstaande bijstandsouders van kinderen tot 12 jaar worden ontheven van een 

sollicitatieplicht 
 
5-puntschaal 
Mee eens 

 
Hier zijn we mee eens omdat de alleenstaande ouder dan rust en ruimte krijgt om de kinderen 
op te voeden. Wanneer de kinderen ouder zijn vinden ze die betaalde baan wel. 

 
Sociaal beleid in de huidige maatschappij baart ons zorgen. 
 
Voor een goed sociaal beleid is het van belang dat de mensen en menselijkheid boven de regels 
komen. Je ziet nu veel te vaak dat het misgaat door alle procedures en protocollen en daardoor 
vastloopt in de regelgeving. Hierdoor zie je dat de mensen steeds verder in de problemen komen. 
 
Wij zijn er voorstander van dat er minder regelgeving komt zodat de hulp die nodig gegeven wordt 
en niet 40 tot 50% opgaat aan administratieve werkzaamheden. 
 
Wanneer er hulp wordt gevraagd voor een verwarde vrouw blijkt door de huidige regelgeving dit niet 
te kunnen. We hoorden van Politie dat zij ook in dergelijke gevallen met de rug tegen de muur staan 
en niet effectief kunnen handelen. Met als gevolg dat de vrouw weer dakloos en zonder hulp op 
straat belandt. Dit moet veranderen, dit is niet sociaal. 
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Verkeer en Vervoer 

 
32. (25) De gemeente moet geld investeren in de verbreding en ondertunneling van de 

Europaweg. 
 

5-puntschaal 
Niet mee eens 
 

We zijn hier niet mee eens omdat ons inzien de noodzaak van deze verbreding ons ontgaat. Wij 
missen de onderbouwing van dit plan. 
 
33. (26) Parkeertarieven moeten worden verlaagd om de binnenstad aantrekkelijker te maken. 

 
5-puntschaal 
Niet mee eens 

 
We zijn hier niet mee eens. Maar we zijn er wel van overtuigd dat ze ook niet moeten stijgen. 
Gewoon zo laten dus. 

 
 Verkeer en vervoer is ook een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt in Doetinchem. 
 
Verkeer en vervoer is in Doetinchem no steeds een zorgenkindje. Je ziet dat er bepaalde beslissingen 
zijn genomen die voor de bewoners een groter negatief effect hebben dan dat voorspeld is door de 
deskundigen. Wij zijn de mening toegedaan dat er goed gekeken moet worden naar de grote van de 
voertuigen en de draaicirkel van betreffende voertuigen. 
Verder zie je dat er oplossingen aangebracht zijn die het niet veiliger maken maar gevaarlijker. 
De veiligheidsrisico zijn ons inziens met verkeerde aannames gedaan. 

 
Voorzieningen 

 
34. (27) Alle koopzondagen moeten worden afgeschaft. 
 
5-puntschaal 
Niet mee eens 

 
Koopzondagen zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Ze zijn tevens van 
belang om de binnenstad aantrekkelijk en levendig te houden. 

 
35. (28) Er moeten meer fietsenstallingen komen, ook als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen 

voor auto's 
 

5-puntschaal 
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Niet mee eens 
 
 
 
 
Hier zijn we niet mee eens. Wel is het belang om kritisch te kijken of het voetgangersgebied 
geen grote fietsstalling wordt. Is dit wel het geval dan is het goed om te overwegen aan die kant 
van de stad een fietsstalling te maken. 

 
Onder voorzieningen kun je veel onderwerpen plaatsen wij laten her hier bij enkele. 
 
Om voldoende voorzieningen over te houden binnen onze gemeentegrens moet je er van bewust zijn 

dat wanneer je inkopen alleen via internet doet je in de toekomst alles via internet moet kopen. 

Dit omdat de ondernemers er niet meer zijn. Dus ook wanneer je op leeftijd bent en even naar de 

supermarkt wilt die er misschien niet is. 

Ook voor de leefbaarheid van belang is dat de eerste lijn hulp goed op orde is en betaalbaar is en 

blijft. Ook hiervoor is van belang dat de ondernemer en medewerkers die dit aanbiedt hiermee hun 

brood kunnen verdienen. 

 

Zorg 
 
36. (29) In plaats van commerciële bedrijven moet de gemeente verantwoordelijk worden voor 

de uitvoering van de thuiszorg. 
 

5-puntschaal 
Niet mee eens 
 
De uitvoering van de thuiszorg moet bij de daarvoor geschikte speciale bedrijven blijven. Deze 
zijn beter op de problematiek ingericht dan de gemeente 
 
37. (30) De gemeente moet de landelijke bezuinigingen op thuiszorg met eigen geld 

compenseren. 
 

5-puntschaal 
Niet mee eens 
 
Hier zijn we niet mee eens maar moet er wel garant voor staan dat de mensen voldoende zorg 
krijgen. De gemeente heeft wel zijn zorgplicht en indien nodig zelf bijbetalen. De lobby naar Den 
Haag is hier dus belangrijk om ervoor te zorgen dat er dan geld bijkomt, naast het budgetteren 
en overbodige controles en administratie afschaffen. 
 

Korte toevoeging op zorg 
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Ook voor de leefbaarheid van belang is dat de eerste lijn hulp goed op orde is en betaalbaar is en 

blijft. Ook hiervoor is van belang dat de ondernemer en medewerkers die dit aanbiedt hiermee hun 

brood kunnen verdienen. 

Er voldoende zorgverleners zijn en deze hun werk naar behoren kunnen uitvoeren tegen normale 

prijzen.  

 

Bestuur 
 

38. (31) Om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan moet de gemeente Doetinchem gaan 
experimenteren met anoniem solliciteren 

 
5-puntschaal 
Mee eens 

 
Hier zijn we het mee eens omdat dit leeftijds- en afkomstdiscriminatie vermindert en er 
daardoor wordt er meer gekeken naar de kwaliteiten van de kandidaten. 

 
39. Om kosten te besparen moet het aantal wethouders in de gemeente Doetinchem worden 

verminderd. 
 

 5-puntschaal 
Niet mee eens 

 
We zijn van mening dat gekeken moet worden naar de hoeveelheid werk die gedaan moet 
worden en daar het aantal wethouders op af stemmen. Dit bevordert de ervaring en kwaliteit in 
de gemeenteraad. 

 
40. (32) De gemeente moet meer mensen van boven de 50 aannemen. 

 
5-puntschaal 
Mee eens 

  
Hier zijn we het mee eens omdat de gemeente in deze een voorbeeldfunctie heeft. En het maakt 
beter zichtbaar dat ze leeftijdsdiscriminatie willen bestrijden en de oudere werknemer als 
volwaardige werkkrachten blijven zien. 

 
 

41. De gemeente moet een jongerenparlement oprichten om jongeren meer bij de 
gemeentepolitiek te betrekken 

 
5-puntschaal 
Mee eens 

 
Hier zijn we het mee eens omdat het voor de toekomst van belang is dat de jongeren ook 

gehoord worden en zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Door een 

jongerenparlement kunnen de jongeren ook kenbaar maken wat zij belangrijk vinden. 
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Bestuur kun je veel over zeggen maar …… 

Bestuur van een gemeente zal een steeds grotere uitdaging worden. Wij zijn ons er van bewust dat 

er vraagstukken zullen komen die veeleisend zijn omdat de maatschappij complexer aan het worden 

is. Partij voor Mens en Milieu wil zich optimaal inzetten hiervoor en tussen de mensen staan. 
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