DOETINCHEM: D’RAN!
VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTEBELANGEN DOETINCHEM 2018-2022

INHOUDSOPGAVE

GemeenteBelangen Doetinchem ..............................................2
Voorwoord ............................................................................3
1.

Openbare orde en veiligheid ...........................................4

2.

Bereikbaarheid ..............................................................5

3.

Economie en werk ..........................................................7

4.

Onderwijs ................................................................... 10

5.

Sport, toerisme en cultuur .............................................. 13

6.

Sociaal domein ............................................................ 16

7.

Duurzaamheid en milieu ................................................ 18

8.

Wonen en woonomgeving............................................. 20

9.

Bestuur, bedrijfsvoering en financiën ............................... 22

10.

Kandidatenlijst ............................................................. 24

Colofon ............................................................................... 27

1

GEMEENTEBELANGEN DOETINCHEM
GemeenteBelangen Doetinchem is een partij dat een afspiegeling wil zijn van de inwoners van onze
gemeente. Het maakt hierbij niet uit of je jong of oud bent, man of vrouw, of welke culturele achtergrond je hebt.
Belangrijk is dat we samen werken aan een goed leefbaar en mooie gemeente Doetinchem. Samenwerking met
de inwoners is het uitgangspunt bij het opstellen en uitvoeren van een beleid dat is gebaseerd op eerlijkheid,
onafhankelijkheid, menselijkheid, gelijkwaardigheid, respect en democratie. Als GemeenteBelangen
Doetinchem kiezen wij voor eerlijke, realistische en praktische oplossingen. Dit doen we in samenspraaak met
onze inwoners maar ook met belangenverenigingen.
Wonen en werken in onze gemeente Doetinchem is meer dan alleen een dak boven je hoofd hebben! Er wordt
dan ook maatwerk geleverd in de gemeentelijke besluiten. Met hart en ziel wordt er gewerkt aan een
betrouwbare, schone en veilige leefomgeving. Een van de belangrijkste speerpunten van ons is het in stand
houden van de openbare voorzieningen, zoals sportvelden, brandweerposten, politiebureau, bibliotheken,
zwembaden en onbetaalde parkeerplaatsen.
GemeenteBelangen Doetinchem is een lokale partij zonder verborgen agenda. Begaan met de lokale
problemen. We zullen de kritische en constructieve noot zijn in de gemeenteraad met maar één doel voor ogen:
verbeteren van de leefomgeving in onze prachtige gemeente.
Waarom GemeenteBelangen Doetinchem:
Focus op Doetinchem. Geen landelijke binding of politieke kleur.
Wij lopen niet aan het handje van een nationale partij. Wij zijn vrij en neutraal. Het enige wat wij echt willen is dat
het goed gaat met onze gemeente en regio. Dat we ons boerenverstand gebruiken!
Dat het belang van Doetinchem, Wehl en Gaanderen te allen tijde voorop staat. Niet alleen in het
partijprogramma, maar ook in de dagelijkse politiek. Zonder verborgen agenda.
Zonder instructies uit Den Haag. Dicht bij de bewoners en ondernemers.
Het gaat om uw gemeente, uw dorp, uw wijk en uw geld!
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VOORWOORD

WIE IS…
PATRICK MOORS

De verkiezingstijd is altijd een bijzondere tijd. Allereerst is het bijzonder omdat
je over veel zaken na moet denken; wat zijn de punten waar wij als
GemeenteBelangen Doetinchem aan willen werken? Wat hebben we bereikt
de afgelopen vier jaar? Wie komt er op de lijst en op welke plek?

Patrick Moors (39) is sinds

De tweede reden dat het zo bijzonder is, is omdat dé datum steeds dichterbij
komt. En dan? Dan moet er heel veel geregeld worden. Gelukkig hebben wij
bij GemeenteBelangen Doetinchem een mooi team van vrijwilligers die
helpen. Maar Marcel Zaaijer (onze raadsopvolger) en ik zijn al bijna een jaar
bezig om na te denken over ons verkiezingsprogramma. Naast ons raadswerk,
onze sociale werkzaamheden en naast het runnen van de partij. Dan kán je dus
niet zonder de hulp van de vrijwilligers. En ik ben daarom ook zo trots op
iedereen die meewerkt om de partij te laten groeien.

het begin betrokken bij

Afgelopen December ben ik vader geworden van een prachtige zoon,
Maysen. Ik zie wel parallellen tussen de geboorte van een kind en een
verkiezingsprogramma. Het heeft een lange aanloop met uiteindelijk een
apotheose waar je geduld wordt beloond. Zo ook met dit
verkiezingsprogramma.
Terwijl ik dit schrijf, mijmer ik over de afgelopen vier jaar. Het waren hele
mooie jaren. In 2013 begon ik met Ed de Rechteren van Hemert de partij.
Eigenlijk zonder ervaring, maar wel met een enorme drive om van Doetinchem
een nog mooiere gemeente te maken en bovenal zorgen voor goede
faciliteiten en mogelijkheden voor haar inwoners. Als ik dan terugkijk op de
afgelopen periode ben ik zo trots op wat we hebben bereikt.
Maar tegelijkertijd is het geen tijd om op onze lauweren te rusten. Er is nog
veel werk aan de winkel. Zo willen wij de komende vier jaar zorgen dat de
(geestelijke-)gezondheidszorg in kwaliteit verbetert en hebben we
uitdagingen op het gebied van infrastructuur, de woningnood die meer en
meer ontstaat en natuurlijk de (financiële-)positie van iedere inwoner, vooral
de jongeren. Is er werk voldoende voor iedereen? Is er voldoende kans op
een inkomen? Zijn er voldoende faciliteiten voor iedereen.

2013 actief in de politiek.
Als mede-oprichter vanaf

GemeenteBelangen
Doetinchem. Sinds 2016
is hij de fractievoorzitter
van de partij.

Patrick is getrouwd met
Daphne en heeft twee
kinderen, dochter
Jazzlynn en zoon Maysen
Naast zijn werk voor de
partij heeft Patrick een
eigen bedrijf dat
Escaperooms ontwikkeld.

Eén van onze speerpunten is ervoor zorgen dat alle kinderen hun zwemdiploma kunnen halen. Daarnaast willen we de bureaucratie gaan aanpakken.
Wij vinden dat de gemeente meer als een bedrijf moet werken. Minder
administratie en meer praktijk. En we vinden dat toeristen mee mogen betalen
aan onze faciliteiten en daarom pleiten wij voor de invoering van de
toeristenbelasting. Kortom we hebben een breed programma. Maar wel een
realistisch programma. Laten we met zijn allen gaan werken aan een nog
mooier Doetinchem.
Wij kijken uit naar 21 maart, de dag waarop iedereen zijn stem mag laten
horen. Laat deze kans niet voorbij gaan. Stem met een blik op de toekomst,
stem op GemeenteBelangen Doetinchem.
Goed Gaon!
Patrick Moors, lijsttrekker en fractievoorzitter
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1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
GemeenteBelangen Doetinchem wil ruim baan voor de professionele hulpdiensten, die aan steeds zwaardere
eisen moeten voldoen. Voor politie, ambulance en brandweer wordt de lat steeds hoger gelegd. Soms staan de
hulpverleners na incidenten zelfs in het beklaagdenbankje als verdachte. Dat mag niet gebeuren vinden wij. Een
belangrijk deel van de hulpverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers, de smeerolie in onze maatschappij. Je
vindt ze bij de brandweer, de dierenambulance, de (mantel)zorg, het sociaal maatschappelijk werk, het
buurtwerk en op nog veel meer plaatsen. De gemeente dient deze (vrijwillige) hulpverleners voluit te steunen, in
de eerste plaats door hun voorzieningen op peil te houden en in de tweede plaats een zero-tolerance beleid op
geweld tegen hulpverleners.
Met het verschuiven van de drugshandel van het zuiden naar het oosten, ziet GemeenteBelangen Doetinchem
ook de noodzaak van het effectief handhaven op de productie van drugs, de handel van drugs en het daarbij
behorende afval.
Wij vinden het belangrijk dat er twee coffeeshops zijn en dat deze in het centrum worden gevestigd. Dit aantal is
belangrijk om de concurrentie te bevorderen en dus zorgt voor een evenwichtige marktwerking. Maar ook de
handhaving kan op die manier verbeterd worden omdat de handel (en daarmee ook de overlast) in een
gecontroleerde omgeving plaatsvindt. Wanneer het rijk het mogelijk maakt, zullen wij er op moeten toezien dat
de productie van wiet en de aanvoer naar de coffeeshops op een streng gereguleerde manier gebeurd.
De zichtbaarheid van de politie in de wijken willen wij vergroten. Maar door bezuinigingen vanuit het rijk en een
herverdeling van agenten door de korpsleiding is dit niet altijd te garanderen. Uiteraard zullen wij er ons hard
voor maken om een afname van agenten in Doetinchem tegen te gaan.
Aan de andere kant zullen zichtbaardere agenten in de wijken ergens anders minder aanwezige agenten
opleveren, zoals bijvoorbeeld in de uitgaansgebieden. Dit is op te lossen door cameratoezicht te plaatsen in het
centrum. Daardoor zijn er minder agenten nodig op deze drukke dagen en wordt er toch gehandhaafd. Ook
BUHA kan door middel van het inzetten van handhavers een groter gevoel van veiligheid creëren in het centrum
en in de overige wijken.

Onze veiligheidspunten in het kort:




Prioriteit in handhaving op drugshandel en drugsproductie.





Zichtbare handhaving in de stad en wijk.





Cameratoezicht op specifieke plekken om veiligheid te kunnen vergroten.





Zero-tolerance op geweld tegen hulpverleners.





Goede samenwerking tussen alle hulpverleners.
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2. BEREIKBAARHEID
Doetinchem als centrumgemeente moet goed bereikbaar zijn.
De faciliteiten die wij hebben moeten voor iedereen goed te bereiken zijn. Bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis
zal met het openbaar vervoer van alle kanten goed bereikbaar moeten zijn. Maar ook een goede verbinding met
Arnhem (en verder) is van groot belang. Dubbelspoor naar Arnhem zou daar bijvoorbeeld goed bij helpen. Hier
moet inzet voor blijven om dit mogelijk te maken. Ook de doorstroming van het autoverkeer op bijvoorbeeld de
A18 en de A12 moet beter, maar dat kunnen we niet alleen. Hierbij willen we samen met de provincie naar
oplossingen gaan kijken.
Ben je eenmaal in gemeente Doetinchem aangekomen dan vinden wij dat de bereikbaarheid van het centrum
goed moet zijn. Met nieuwe plannen of aanpassingen zal hier altijd rekening mee moeten worden gehouden.
Verbeteringen zijn prima, maar niet tegen elke prijs. Zo moeten fietsers zich altijd via veilige routes kunnen
verplaatsen. Dit is door het toenemende aantal elektrische fietsen een belangrijk punt. De snelheden zijn anders
en dat heeft ook gevolgen voor het overige verkeer, waar rekening mee gehouden moet worden.
Wegen slijten en moeten goed worden onderhouden.
GemeenteBelangen Doetinchem wil een zo optimaal mogelijk onderhoudsplan waar veiligheid bovenaan staat.
Wij vinden dat je beter eerder onderhoud kan plegen dan te laat. En door te lang te wachten met klein
onderhoud zal groot onderhoud eerder komen en daarmee vaak ook hogere kosten.
Wij vinden dat de klachten van bewoners over problemen met de infrastructuur serieuzer genomen moeten
worden. Er moet meer naar hen geluisterd worden. Zij zijn de gebruikers van de infrastructuur en krijgen dagelijks
met de problemen te maken en zij moeten zich veilig voelen. Daarom vindt GemeenteBelangen Doetinchem het
ook erg belangrijk zijn inwoners en bedrijven te betrekken bij het onderhoud en de wijzigingen die gedaan
worden.
Parkeren voor de juiste prijs.
In het centrum is inmiddels voldoende parkeergelegenheid voor auto’s, maar helaas voor fietsers niet. Zo staan
fietsen op plekken waar we ze liever niet zien. Dat moet verbeterd worden door meer fietsenstallingen verdeeld
rondom het centrum te creëren en dan ook de juiste handhaving daarbij in te zetten.
Wat betreft auto’s is GemeenteBelangen Doetinchem van mening dat met de komst van het dagtarief van € 4,rondom het centrum de mensen van buiten gemeente goed worden bedient. Maar mensen uit onze gemeente
bezoeken het centrum vaak maar kortstondig. Wij zouden daarom graag de tarieven voor kort parkeren ook
verlagen. Dat is natuurlijk niet overal mogelijk, maar wij vinden dat de eerste 2 uur parkeren in bijvoorbeeld de
Amphiongarage voor half geld mogelijk moet worden. Zo komen we ook de inwoners van onze gemeente
tegemoet in de parkeerkosten. Het liefst zien we de tarieven natuurlijk overal lager. En zeker voor elektrische
auto’s. Wij vinden dat deze gratis moeten kunnen parkeren of gratis stroom kunnen gebruiken tijdens het
parkeren.
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Onze bereikbaarheidspunten in het kort:


Goede bereikbaarheid stadscentrum is van groot belang. Hier moet te allen tijde rekening mee gehouden
worden.



Veilige fietsroutes zijn erg belangrijk en zeker met het toenemende aantal elektrische fietsen. Dus willen wij er
voor zorgen dat de fietspaden veilig zijn ook voor al het deelnemend verkeer.



Alle openbare verlichting moet bijdrage aan de verhoging van de veiligheid en duurzaamheid mag daarbij
niet ontbreken.



Bij het maken van een onderhoudsplan voor de wegen moet er een juiste afweging worden gemaakt tussen
veiligheid en kosten.



De tarieven voor de eerste twee uur parkeren verlagen zodat inwoners van Doetinchem een voordeel hebben
bij het parkeren in het centrum.
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3. ECONOMIE EN WERK
Sterke en attractieve centra als motor voor de economie.
Reuring betekent bedrijvigheid en bedrijvigheid is interessant voor investeerders. Wanneer krijg je reuring? Als er
iets te beleven valt. Daarom vinden wij van GemeenteBelangen Doetinchem dat er genoeg te doen moet zijn in
het centrum en daarmee het centrum wederom aantrekkelijk maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers.
Dit zou kunnen door een algehele zondagsopenstelling maar ook bijvoorbeeld door te kijken naar het huidige
winkelaanbod in de binnenstad. Op dit moment is dat vooral horeca, kleding en schoenen. Wij zijn van mening
dat als we de belevingswaarde van de binnenstad willen vergoten, er diversiteit moet terugkeren in de
binnenstad. Daarom moeten er meer maatregelen genomen worden om het centrum van Doetinchem weer
interessant te maken voor ondernemers om zich daar te vestigen.
Daarnaast is het houden van nationale en internationale (sport-)evenementen goed voor de aanloop naar het
centrum en de bestedingen daar. Op deze manier zijn we niet alleen interessant voor de Doetinchemmers, maar
zullen wij ook toeristisch aantrekkelijker worden. Deze opwaartse spiraal zal op die manier een krachtigere
binnenstad creëren, banen genereren en de leegstand en verloedering terugdringen.

Stimulering van nieuwe industrie door actieve verkoop.
Het A18 bedrijventerrein heeft nog veel terrein open liggen. Het is noodzakelijk deze gronden snel te verkopen.
Niet alleen drukken deze gronden aardig op de gemeentelijke begroting, ook zijn deze gronden bedoeld om
industrie en werkgelegenheid aan te trekken. De vooruitzichten voor de achterhoek zijn niet best met een
toename van maar 1200 banen in het komende jaar (https://www.nu.nl/economie/4965704/uwv-rekent-flinkebanengroei-met-regionale-verschillen.html). Door actief nieuwe industrie aan te trekken wil GemeenteBelangen
Doetinchem zo 2 vliegen in 1 klap slaan.

Arbeidsparticipatie verhogen
Niet vanuit een sanctionair perspectief mensen “dwingen” om te nutteloze sollicitaties te schrijven, maar
constructief in dialoog met de cliënt om zo te achterhalen waar vooral de kansen liggen en niet de
belemmeringen. Men moet het gevoel krijgen dat ze vooruit geholpen worden in plaats van dat ze door elke
sanctie een stap terug geworpen worden. Zorgen dat men niet in een depressie beland is daarin het
voornaamste, dan is de terugkeer naar een gezond werkritme een stuk eenvoudiger.
Om een terugkeer te bevorderen wil GemeenteBelangen Doetinchem WW’ers en bijstandsgerechtigden waar
mogelijk laten participeren voor hun extraatjes. Onder extra’s verstaan wij bijvoorbeeld de mee-doen-regeling en
de kwijtschelding van gemeentebelastingen. Indien deze groep mensen niet wens te participeren in de
samenleving, is het, in onze ogen, oneerlijk om de samenleving te participeren in inwoners die niet willen
groeien. Participeren is onze ogen heel eenvoudig. Je werkt mee aan een re-integratietraject, je schrijft functionele
sollicitaties die een goede kans van slagen hebben, je gaat eens met iemand op pad die anders niet buiten kan
komen of je doet ander soort vrijwilligerswerk. Allemaal voorbeelden waarbij beide partijen gebaat zijn.
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Fraude of fraudeleus handelen
Wij zien opzettelijke fraude bij het verkrijgen van een uitkering als stelen van de samenleving. Dan mag er van ons
ook direct een zware sanctie op staan. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit oplopen tot terugbetaling met
100% boete.

Onze economische punten in het kort:


Sterke binnenstad door ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven.



Initiatieven steunen die diversiteit terugbrengen in het winkelbeeld voor Doetinchem, Gaanderen, Nieuw
Wehl en Wehl.



Nationaal en internationaal aansprekende evenementen verleiden om naar onze gemeente te komen. Deze
zijn goed voor de uitstraling van de gemeente en moet een stimulans voor de binnenstad zijn.



De gronden in eigendom van de gemeente, bestemd voor bouw, verkopen door een intensief, actief en
prestatie gedreven acquisitiebeleid.



Initiatieven voor economische uitbreiding in Wehl en Gaanderen stimuleren door snelle en eenvoudige
procedures.



Werkloosheid terugdringen en werkgelegenheid in de breedste zin stimuleren.
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4. ONDERWIJS

ONDERWIJS VOOR
IEDEREEN

Zwemdiploma A voor ieder kind.

Het VN-verdrag (EcSoCu)

GemeenteBelangen Doetinchem is van mening dat elk kind moet leren
zwemmen. Wij als gemeente zijn met mooie projecten rondom de Oude
IJssel bezig en in veel wijken zijn waterpartijen te vinden. Dan is het ook een
taak van de gemeente om kinderen hun zwemdiploma A te laten halen.
Vroeger was het gebruikelijk om dit via school te doen, maar omdat dit niet
door alle scholen wordt toegejuicht en omdat wij van mening zijn dat
scholen al voldoende taken verzorgen buiten het onderwijs, willen wij elk
kind de mogelijkheid bieden zich in te schrijven voor zwemles (Diploma A)
in een zwembad.
GemeenteBelangen Doetinchem is een voorstander van
combinatiescholen van Openbaar- en Christelijkonderwijs, voornamelijk
waar de leerlingaantallen het voortbestaan van de scholen in gevaar
brengen. Multifunctionele centra kunnen een rol spelen bij het behoud van
de scholen. Om passend onderwijs te kunnen bieden aan iedereen die dat
nodig heeft vindt GemeenteBelangen Doetinchem dat de gemeente
samenwerkingsverbanden moet stimuleren en daar waar nodig de scholen
op hun verantwoordelijkheid moet aanspreken.
Wij vinden ook dat de gemeente basisscholen moet blijven stimuleren om
samen te werken voor leerlingen die moeite hebben om te leren. Waar de
ene basisschool beter in is dan de ander moeten ze elkaar verder helpen.
Daar hebben de leerlingen baat bij en het belang van de leerling moet
altijd voorop staan.

erkent het recht van ieder
op onderwijs. Het primair
onderwijs moet verplicht en
kosteloos zijn, het verdere
onderwijs moet geleidelijk
kosteloos worden gemaakt.
Ouders hebben vrije
schoolkeuze naar hun eigen
overtuiging. Niemand zal
het recht op onderwijs
worden ontzegd. De VN
kent een speciale
rapporteur voor het recht
op onderwijs.
Sexting is het verspreiden
of delen van seksueel
getinte foto's of berichten
via mobiele telefoons of
andere mobiele media. De
term is afgeleid van sex
(verwijst naar de seksuele
inhoud) en texting

Voorkomen van problemen is beter dan problemen oplossen.

(sms/mms/Whatsapp).

Voor GemeenteBelangen Doetinchem is een intensieve preventie tegen
diverse problematieken (zoals pesten, drugs, sexting) in het onderwijs van
groot belang. School is een van de plekken waar dit soort problemen
kunnen ontstaan. Daarom vinden wij dit een goede plek om samen met
(jeugd)hulpverlening de problemen bespreekbaar te maken en ook op te
lossen. Scholen moeten die hulpverlening makkelijk kunnen krijgen
afgestemd op de leeftijd.
Maar alleen kinderen/jeugd voorlichten is niet genoeg. Mede omdat
problemen als pesten en sexting via social media of mobiele telefoons
gaat, weten ouders vaak niet welke problemen er kunnen spelen en hoe ze
deze kunnen voorkomen. Ook is het voor ouders lastig om te herkennen
welke signalen er op duiden dat er eventuele problemen zouden kunnen
spelen. Een actieve voorlichting met hulpverleners richting ouders ter
preventie zou hier een uitkomst voor kunnen zijn. Dit geldt ook voor
verenigingen.
GemeenteBelangen Doetinchem vindt dat onderwijsinstellingen een
vertrouwde en veilige omgeving moeten zijn en daarom vrij van rook.
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Rondom onderwijsinstellingen waar leerlingen jonger dan 18 jaar les krijgen moet een algemeen rookverbod
gelden. En dat geldt dan ook voor het hele schoolterrein en plaatsen waar veel kinderen komen zoals
speeltuinen.
De aanpak van drugs in het onderwijs moet beter. Kijken of er systemen zijn om drugsgebruik beter te kunnen
ontdekken en daarbij ook de juiste begeleiding in te zetten. In een begin stadium kan men meer bereiken dan
wanneer de problemen groter zijn geworden. Hier is samenwerking tussen de juiste organisaties van groot
belang. Wij vinden dan ook dat de gemeente daar een leidende rol in moet spelen.
Helaas krijgen we nog wel eens mee dat op middelbare scholen gezond eten/drinken minder aantrekkelijk
aangeprezen wordt dan een ongezonde variant. Wij willen er voor zorgen dat het onderwijs gestimuleerd wordt
om gezond eten aan te bieden op een manier zodat de keuze voor gezonde maaltijden gestimuleerd worden.
Elk kind is anders en de één heeft meer begeleiding nodig dan de ander. Dat geldt vanaf de basisschool tot dat
ze jong volwassen zijn. Dat bereiken we niet door kinderen allemaal gelijke begeleiding te geven. Hier moet veel
meer op maatwerk ingezet worden om zo de juiste begeleiding aan te kunnen bieden. Dit kan natuurlijk alleen
door de juiste samenwerking tussen het onderwijs en (zorg-)instellingen. Een juiste start is een basis voor de
toekomst.
In het algemeen kunnen we zeggen dat GemeenteBelangen Doetinchem graag wil investeren in innovatieve
methodes om de leerlingen de juiste begeleiding te geven. Om zo een goede basis voor de toekomst te kunnen
leggen.
De jeugd van nu is de toekomst van onze gemeente.
Omdat er in Doetinchem op dit moment een enkele HBO vervolgopleidingen is en geen onderwijs op universitair
niveau, moeten veel studenten uit Doetinchem veel reizen. Om dit te voorkomen of op zijn minst te verminderen,
willen wij meer stageplaatsen creëren voor HBO en Universitaire studenten. Dit kunnen wij als gemeente niet
alleen realiseren en daarom moeten wij juist een stimulerende en faciliterende functie aannemen. Om onder meer
de vergrijzing tegen te gaan, willen wij door meer faciliteiten voor de jeugd hier te realiseren, er voor zorgen dat
zij hun toekomst gaan opbouwen.
Onze onderwijspunten in het kort:


Zwemdiploma A voor alle kinderen.



Het stimuleren van stageplaatsen voor HBO en Universitaire studenten.



Intensieve preventie tegen diverse problematiek waar de jeugd mee te maken krijgt (o.a. pesten, drugs,
seksuele voorlichting) doormiddel van goede samenwerking met (jeugd) hulpverlening.



Kinderen en jong volwassenen die dat nodig hebben moeten de juiste begeleiding krijgen via maatwerk.
Iedereen is anders.



Rookverbod op het gehele terrein van scholen en de omgeving om zo de impuls om te gaan roken weg te
halen.



Het onder invloed zijn van verdovende middelen tijdens onderwijs aanpakken en daar de juiste begeleiding
op inzetten.
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5. SPORT, TOERISME EN CULTUUR
Doetinchem als baken voor kort en lang verblijf in de Achterhoek
Wij als GemeenteBelangen Doetinchem hebben ons altijd ingezet voor het verlagen van de parkeertarieven. In
de afgelopen raadsperiode is daar een heel mooi product uitgerold. De dagkaart van € 4,-. Een prachtig product
dat door veel dagjes mensen wordt geprezen. Er zit alleen een nadeel aan. Voor de gemiddelde
Doetinchemmer, Wehlenaar of Gaanderse is een dagkaart niet het meest geschikte product om af te nemen. Dit
komt omdat de mensen die “even snel” wat in het centrum moeten halen, vaak maar kort parkeren. Hierdoor
vallen ze in het normale tarief en vervallen dus de voordelen van een dagkaart. Daardoor wordt de gang naar het
centrum toch enigszins gedempt. Daarom vinden wij dat er twee parkeeruren voor de helft van het huidige tarief
zouden moeten worden geheven. Daarmee worden inwoners gestimuleerd om in het centrum boodschappen te
doen en met het dagtarief van € 4,- worden ook daggasten gestimuleerd om het centrum te bezoeken. Daarnaast
vinden wij wel dat de variatie aan winkels in het centrum vergroot moet worden zodat ook de aantrekkelijkheid
van het centrum groeit.

Sport als Bison-kit voor de samenleving.
Kernwaardes die we allen leren bij welke sport dan ook zijn: Sportiviteit, eerlijkheid en verdraagzaamheid. Samen
een klus klaren, ongeacht rang of stand, ongeacht seksuele voorkeur, ongeacht religie. Op de velden worden
vriendschappen gevormd maar ook strijd geleverd. Daarom maken wij als GemeenteBelangen Doetinchem ons
sterk voor een sportbeleving die toegankelijk is voor iedereen.
Inmiddels heeft Doetinchem de mee-doen-regeling. Hiermee kunnen inwoners met een inkomen tot 120% van
het minimum, toch een sportvoorziening betalen voor hun kinderen. GemeenteBelangen Doetinchem wil hier
nog een stap verder in gaan. Wij willen samen met de basisscholen en sportverenigingen kijken of we een beleid
kunnen opzetten waar kinderen kunnen kennismaken met diverse sporten om zo te ontdekken waar hun talenten
liggen. Wij zijn van mening, en met ons vele wetenschappers en artsen, dat het kinderen helpt in hun
ontwikkeling; op sociaal vlak maar ook op mentaal vlak.

Een sterk cultuurbedrijf
Soms is het voor jongeren niet mogelijk om te sporten of liggen hun interesses daar niet, dan kunnen zij ook
terecht in het cultuurbedrijf. Hier kan men zich ontplooien en ontwikkelen naar de talenten die ze in zich hebben.
Dit betekent dat het cultuurbedrijf zich op een slimme en efficiënte wijze moet inrichten, en zij een zo breed
mogelijk publiek dient te bedienen van cultuur en cultuur educatie. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn talent
te ontdekken en te verzilveren.
GemeenteBelangen Doetinchem wil ook kijken of er een aantal evenementen samengevoegd kunnen worden
om zo tot 1 groot evenement te komen waar mensen kunnen genieten van meerdere culturele invloeden. Op
deze wijze willen wij de inwoners kennis laten maken met een stroming waar men niet van had gedacht het mooi
te vinden.
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Onze sport- en cultuurpunten in het kort:


Parkeertarieven voor kort verblijf gunstiger maken.



Het blijven stimuleren van de ontwikkeling van het centrum en de dorpskernen door co-financiering en het
betrekken van de inwoners en ondernemers van Doetinchem hierbij.



Zorgen voor een goede balans tussen horeca en detailhandel waarbij de detailhandel ook een gevarieerd
aanbod zal moeten aanbieden.



Leegstand te reduceren door bijvoorbeeld een ultimatum te stellen aan de duur van de leegstand.



Ook de jongeren in de kernen voorzien van voldoende aanbod en activiteiten.



Sport voor ieder kind, amateursport is een kweekvijver van nieuw talent.



Kinderen gratis laten proeven van een veelvoud aan sporten zodat ze snel kunnen achterhalen wat ze leuk
vinden en waar hun talenten liggen.



Blijven lobbyen om grote (sport-)evenementen naar Doetinchem te halen.



Zorgen dat het cultuurbedrijf genoeg aanbod en diversiteit kan bieden voor de Doetinchemse culturele
talenten door laagdrempelige toegang tot faciliteiten.
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6. SOCIAAL DOMEIN
Goede zorg is van levensbelang
De huidige weg die de gemeente is ingeslagen om via buurtcoaches en gezinshulpverleners mensen te helpen
die, om welke reden dan ook, uitdagingen tegenkomen in hun leven of het leven van hun kinderen, vinden wij
van GemeenteBelangen Doetinchem een goede zaak. Je problemen maar 1x uit hoeven leggen aan de
hulpverlener die vervolgens de juiste partijen erbij zoekt om de problemen direct en efficiënt het hoofd te bieden.
Niet meer zelf worstelen door heen een weer te worden gestuurd binnen de diverse hulporganisaties maar
directe hulp bieden. Daarom willen wij de buurtcoaches meer vrijheid geven om hun werk en hun mogelijkheden
bekend te maken bij de burger. Want ook bij slechts de eerste tekenen van problemen, zijn deze hulpverleners
uitermate geschikt om direct het een en ander bij te sturen. Hierdoor kunnen problemen sneller worden
opgelost.
Dit noemen we ook wel basiszorg. Hoe meer mensen de gemeente in deze basiszorg op kan vangen en
begeleiden hoe ‘goedkoper’ de zorg wordt. Wanneer mensen buiten de basiszorg vallen, waarbij je moet
denken aan bijvoorbeeld psychische hulp, verplichte opname of het onder curatele stellen van een huishouden,
dan stijgen de zorgkosten exponentieel. Zorgpreventie is dan ook een item waar GemeenteBelangen
Doetinchem zich sterk voor in zet. Het gezegde
“Voorkomen is beter dan genezen” is voor ons dan ook een lijfspreuk in deze.
Een manier om te voorkomen dat mensen zich in de problemen werken is het vroegtijdig signaleren. En waar kan
dat beter dan op een middelbare school. Daar waar kinderen volwassen worden en steeds meer
verantwoordelijkheden krijgen. De eerste indrukken met drank en drugs, door een bijbaantje de eigen financiële
huishouding opzetten en beheren, de eerste liefde vinden en de achtbanen van emoties die dat met zich
meebrengt. En dan moet tussendoor ook nog een diploma gehaald worden. Ook door het gebruik van social
media wordt er een enorme druk gelegd op de jeugd. Er gebeurt zoveel in die paar jaar dat kinderen op de
middelbare school zitten dat wij, van GemeenteBelangen Doetinchem, het niet gek vinden dat er jong
volwassenen zijn die onder al die druk bezwijken. Om hen op een juiste manier voor te bereiden op de toekomst,
is voor ons zeer belangrijk. Immers nu een probleemvrije generatie afleveren aan de maatschappij, is in de
toekomst goedkoper voor ons zorgstelsel. Eerlijk is eerlijk, dat is een utopie! Echter wat we nu kunnen voorkomen
heeft direct invloed op de kosten in de toekomst.
Dat wij ons in willen zetten voor jongeren wil niet zeggen dat we de ouderen vergeten! Om de vereenzaming van
ouderen tegen te gaan willen we mensen uit de bijstand, WW’ers en scholieren/studenten inzetten om eens in
de zoveel tijd een bezoek te brengen aan een oudere die daar behoefte aan heeft. Een proef in Arnhem waarbij
studenten in een verzorgingshuis wonen heeft zeer positieve resultaten geboekt. Dat toont aan dat ouderen en
jongeren best een mooie combinatie kan zijn, dus laten wij ook aan de slag gaan met een invulling die hetzelfde
uitgangspunt hanteert. Als het zo’n positieve uitwerking heeft dat er zelfs mantelzorg koppeltjes ontstaan, willen
wij dat de gemeente de juiste begeleiding gaat geven aan deze mensen wanneer zij zich willen laten omscholen
tot mantelzorger.
Indien er geen behoefte is aan een koppeling met jongeren, hebben we natuurlijk de ontmoetingspunten. Wij
zullen ons sterk maken de ontmoetingspunten in stand te houden, om ook op deze manier de strijd aan te gaan
tegen de vereenzaming. Mede dankzij onze ouderen hebben wij het nu zo goed. Dan moeten wij er ook voor
zorgen dat zij een onbezorgde oude dag beleven.
Tot slot willen we via slimme en innovatieve systemen de bureaucratie in de zorg en het onderwijs verlichten. Naar
onze mening zijn de hulpverleners te veel tijd kwijt aan papierwerk en houden ze daardoor te weinig tijd over
voor de zorg.
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Hulpverlening verbeteren door een nieuwe manier van samenwerken. Eén regisseur die de lijnen uitzet bij de
diverse instellingen die benodigd zijn voor een oplossing. De buurtcoach moet bekend zijn met het gehele
dossier en is ten alle tijden betrokken bij de beslismomenten.
Ouderenzorg
GemeenteBelangen Doetinchem is er van overtuigd dat het zo lang als mogelijk een eigen huishouden hebben
goed is. Zowel voor de sociale contacten maar ook vooral voor ouderen zelf. Maar wij realiseren ons ook dat er
nadelen aan kleven. De risico’s op (kleine) ongelukken is groter. Echter er zijn veel innovaties om het langer thuis
wonen voor de ouderen gemakkelijker/effectiever te maken, denk bijvoorbeeld aan voorlichting/samenwerking
tussen verschillende disciplines (waaronder de huisarts, buurtcoach, wijkverpleegkundige en de mantelzorger) en
het inzetten van verschillende soorten domotica. Domotica zijn technische middelen waarbij een oudere onder
meer direct hulp mee kan oproepen. Veelal is domotica in dat geval verbonden met een meldkamer. Wij vinden
het belangrijk dat hier goed naar gekeken wordt om ouderen thuis een fijne plek te kunnen waarborgen met
maatgerichte zorg vanuit verschillende disciplines gericht op de individuele zorgbehoefte van de zorgvrager.

Onze sociale punten in het kort:


Uitgangspunt moet zijn om zoveel mogelijk mensen doormiddel van preventie uit de duurdere (tweedelijns-)
zorg te houden.



Samenwerking met de middelbare scholen moet beter om zo eerder eventuele (sociale-)problemen op te
sporen en op te lossen.



De Gruitpoort moet nog steeds de spil zijn in het jongerenwerk.



Oplossingen zoeken tegen de vereenzaming van de ouderen.



Informele zorg en mantelzorg verdienen steun en goede randvoorwaarden.



Zorgdragen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen door samenwerking tussen de verschillende
disciplines en door het inzetten van innovatieve hulpmiddelen waaronder domotica.



Preventief voorlichting over de mogelijkheden van mantelzorg.
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7. DUURZAAMHEID EN MILIEU
Van maatje kano naar glazen muiltje
De mate waarin men bijdraagt aan de vervuiling van de aarde wordt vaak aangeduid als “the carbon footprint”
ofwel “Je koolstof voetafdruk”. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente Doetinchem, met al zijn vastgoed,
openbare verlichting, wagenpark enzovoort een flinke afdruk achterlaat op deze planeet. De laatste jaren is er al
het een en ander bewerkstelligd om de emissie te verlagen. Zo is het gemeentehuis duurzamer geworden en
rijden er inmiddels al enkele auto’s in het wagenpark op aardgas.
Toch is er voor de gemeente Doetinchem nog voldoende mogelijk waar het gaat om duurzame
energieopwekking. Daar maken wij ons als GemeenteBelangen Doetinchem dan ook hard voor. Dit willen we
onder meer bereiken door eerst de daken te gebruiken om zonnecollectoren op te plaatsen voordat we
zonnecellen in een duur kunstwerk willen verwerken of dat we er kostbare landbouw grond voor willen opofferen.
Zo willen wij nauw samen gaan werken met bedrijven. Veel bedrijven kopen hun energie goedkoper in dan de
‘gewone’ consument. De terugverdientijd voor bedrijven is daarom vaak meer dan de 8 jaar die gemiddeld voor
een huishouden geldt, wat het voor bedrijven minder interessant maakt. GemeenteBelangen Doetinchem wil
daarom een constructie op zetten waarbij huishoudens ‘aandeelhouders’ kunnen worden van daken. Op deze
wijze willen wij het voor beide partijen financieel interessant maken om duurzaam te investeren.

Omslag naar grondstofbeleid
Het afvalstoffenbeleid is voor sommigen nog even wennen. De grijze container die 1x in de maand geleegd
wordt, vereist een ander denkpatroon van de huishoudens. Als GemeenteBelangen Doetinchem zien wij dat
deze omslag wel met enig gemor tot stand is gekomen, maar zijn wij er van overtuigd dat de voordelen van deze
afvalscheiding hier tegen opwegen.
Dat neemt niet weg dat sommige containers tijdens warme zomerdagen gaan stinken en soms zelfs ongedierte
aantrekt. Om dit te voorkomen wil GemeenteBelangen Doetinchem, in samenwerking met BUHA, een service in
het leven roepenwaarbij containers ‘op bestelling’ geleegd kunnen worden. Uiteraard zal daar een vergoeding
tegenover moeten staan.

Groen in de openbare ruimte
Het beheer van het groen in de openbare ruimte kost veel geld. Het is arbeidsintensief en het volume wat
beheerd moet worden is gewoon heel veel. De laatste jaren heeft de gemeente Doetinchem al de budgetten
voor het beheer van het groen in de openbare ruimte steeds verder verlaagd. Wij vinden dat hier een slimme
oplossing voor gevonden moet worden. Een oplossing waarbij de beleving in de openbare ruimte maximaal is
voor een zo laag mogelijke kostprijs. Onze plannen hiervoor zijn vooral beplanting en bebossing aan te leggen
die esthetisch wel in het landschap passen, maar die zeer onderhoudsarm zijn.
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Onze duurzame punten in het kort:


Duurzame oplossingen creëren voor het vastgoed en wagenpark van de gemeente Doetinchem.



Eerst zonnepanelen op de daken voordat er een zonnepark/windmolenpark wordt aangelegd en er
landbouw/natuurgrond hieraan ten koste gaan.



Verder kijken dan alleen zon- en windenergie als natuurlijke opwekking van energie. Durf hierbij ook pionier
te zijn in nieuwe technieken



De huidige afvalinzameling is afdoende mits men goed zijn afval scheidt. Echter in de zomermaanden is vaak
zo dat de grijze container gaat stinken en ongedierte aantrekt. GemeenteBelangen Doetinchem wil inwoners
de mogelijkheid bieden om, tegen een vergoeding, een extra leging aan te vragen bij BUHA.



Toekomstige beplanting/bebossing aanleggen met een lage onderhoudsfrequentie.



Afvalscheiding voor hoogbouw slimmer te faciliteren door betere oplossingen te zoeken.
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8. WONEN EN WOONOMGEVING
In de strijd tegen de vergrijzing heeft GemeenteBelangen Doetinchem een verassend plan. Allereerst moeten we
er met zijn allen voor zorgen dat de toegankelijkheid van Doetinchem optimaal is. Doetinchem ligt al aan de
snelweg en door de oostelijke randweg is de snelweg voor een groot gedeelte van Doetinchem binnen 10
minuten te bereiken. Kijken we naar de spoorwegen, dan is er toch met regelmaat een vertraging te bespeuren
op de lijn. Voor ons is het duidelijk dat een dubbelspoor tussen Arnhem en Doetinchem echt een positieve
bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van alle inwoners van Doetinchem.
Maar niet alleen de toegankelijkheid is belangrijk. Woonruimte voor jonge starters is zeer schaars en ze lopen vaak
tegen dezelfde problemen aan. Voor het kopen van een woning moet er eigen geld ingestoken worden en moet
men een baan garantie hebben. Kopen lukt daarom vaak alleen als je met zijn tweeën bent. Dit kan hele zware
gevolgen hebben op beide levens. Huren zou in dit geval beter zijn, maar de particuliere huurwoningen van
tegenwoordig zijn zo schrikbarend duur dat het in je eentje al bijna niet meer op te brengen is.
GemeenteBelangen Doetinchem wil in samenwerking met Sité huurwoningen gaan neerzetten voor starters. Dit
worden huurwoningen waarbij de huur stijgt aan de hand van je inkomen en waar men maximaal 4 jaar kan
wonen. Hierdoor krijgen (alleenstaande)starters de kans om een begin te maken met het ‘op eigen benen staan’
Mocht het dan allemaal tegenvallen, zit men niet gelijk met enorme schulden.
Infrastructurele ontwikkelingen moeten niet alleen van achter een tekentafel bedacht worden. Mensen uit de
straat en wijk weten vaak precies wat er allemaal gebeurt en waar de pijnpunten liggen. Wij streven er dan ook
naar om aanpassingen in de infrastructuur te bespreken met de inwoners en gerenommeerde instanties. Dit duurt
wellicht langer, maar dan doen we het wel in 1 keer goed. Taferelen zoals de Haareweg, die in 10 jaar tijd vier keer
open heeft gelegen, kunnen en mogen niet meer als het aan GemeenteBelangen Doetinchem ligt. Het is een
verkwisting van gemeenschapsgeld dat veel beter ingezet had kunnen worden.
De leefbaarheid van de wijken, dorpen en het buitengebied is voor GemeenteBelangen Doetinchem van
essentieel belang. Bij het onderhoud en herinrichting zijn veel spelers betrokken maar het belangrijkste zijn de
bewoners. De inwoners van dorpen en wijken weten zelf heel goed wat in hun omgeving nodig en passend is.
Daar is serieus naar geluisterd en de dorpsvisies zijn het tastbare resultaat. In de wijken van de stad Doetinchem
moeten de bewoners kunnen werken aan wijkvisies. De leefbaarheid wordt ook gediend met een goede plek
voor de jeugd. Daarom is het goed dat opbouw- en jongerenwerkers actief betrokken worden bij het
samenstellen van deze visies. GemeenteBelangen Doetinchem vindt dat er geld beschikbaar moet blijven om
dorps- en wijkvisies te ontwikkelen en uit te voeren.
Onze huisvestingspunten in het kort:


Wehl en Gaanderen dienen hun eigen identiteit te bewaren.



Veilige fietsroutes en waar mogelijk fietsers een eigen fietspad geven na groot onderhoud of renovatie.



Plannen maken samen met organisaties en bewoners om zo meteen het juiste ontwerp te maken en niet
achteraf wijzigingen moeten maken. Dus een juiste toetsing.



Bewoners bij alle grote wijzigingen in wijken in een vroeg stadium betrekken zodat pijnpunten in een eerder
kunnen worden weggenomen. Het betrekken van bewoners dient wel in brede vorm te gebeuren.
Kijken naar mogelijkheden voor starterwoningen (geen sociale huurwoningen) zoals een (stijgende) huur naar
inkomen.



Goede afstemming waar woningen gebouwd moeten worden in de regio. Dus een regionale woonagenda
die goed geüpdate blijft. Ook als dit voor sommige gemeentes/dorpen inhoud dat ze niet meer moeten
bouwen.
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9. BESTUUR, BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN
Als gemeente moeten we een goede financiële huishouding hebben. Wat
gewaarmerkt geld is van de overheid moet daarvoor gebruikt worden en dan
moet er geen eigen geld bij nodig zijn, alleen in noodgevallen. Blijkt dat de
bijdrage van het rijk te laag is dan moet er richting het rijk acties worden
ondernomen om de bijdrage te verhogen voor Doetinchem als
centrumgemeente. Zo blijven we in controle en gaan wij niet de
bezuinigingen van de landelijke overheid terugdraaien.
GemeenteBelangen Doetinchem wil geen verhoging buiten de standaard
inflatiecorrectie op de OZB en andere gemeentelijke belastingen. Ook blijven
we inzetten op het afschaffen van hondenbelasting. Dit zien wij als oneerlijke
belasting en vinden deze ook niet meer van deze tijd.
Wij pleiten voor het invoeren van de toeristenbelasting. Dat is in bijna iedere
plaats in Nederland gebruikelijk maar niet in Doetinchem. Toeristen maken
gebruik van o.a. (gratis toegankelijke) evenementen, stadscentrum en andere
faciliteiten. Dit kost de gemeenschap van Doetinchem nu geld en daar mogen
toeristen ook hun bijdrage aan geven.
De overheadkosten moeten goed inzichtelijk worden om zo te kijken waar er
nog winst behaald kan worden en of de juiste kosten worden toegeschreven
aan een bepaald product.
Wij vinden dat de gemeente een betere afweging moet maken over welke
taken zij zelf beter kan uitvoeren en welke zij juist over moet laten aan de
markt. Dat kan betekenen dat in sommige gevallen de gemeente juist zelf
meer gaat doen en aan andere kant dingen aan de markt gaat overlaten. Wel
moet de gemeente als organisatie een goede structuur hebben. Bedrijven en
organisaties moeten eenvoudig informatie kunnen krijgen en makkelijker op
de juiste afdeling terecht komen. Daarom willen wij dat er ook voor
ondernemers een coach komt. Eén contactpersoon die hen helpt bij de route
binnen de gemeente.
Voor ons is het uitgangspunt dat de gemeente uitkomt met haar begroting en
de rekening niet bij haar inwoners legt. Ze moet beginnen met het eigen huis
op orde brengen. Een meer bedrijfsmatige aanpak die efficiënter is en zo geld
bespaart. Kleinere daadkrachtige organisatie.
Onze bestuurlijkepunten in het kort:


De bijdrage van het rijk voor het sociaal domein moet toereikend zijn en er
moeten geen extra eigen middelen hiervoor ingezet worden



Toeristenbelasting invoeren en o.a. gebruiken voor evenementen, VVV,
promotie Doetinchem.
GemeenteBelangen Doetinchem wil zoveel mogelijk beheersing op de
risico’s. En niet zomaar alle reserves laten vallen.
Gemeente Doetinchem moet een zo plat mogelijke organisatie zijn. Zo
kan onder andere de overhead tot het minimum worden beperkt.
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Mogelijkheden zoeken/gebruiken om aanbestedingen realistisch te maken en zo niet de hoofdprijs te
betalen. Zo slim mogelijk inkopen!
De schulden moeten waar mogelijk worden afgelost.
De ambtelijke organisatie aanpassen aan haar wettelijke taken en plichten.
Een meer bedrijfsmatige aanpak die efficiënter is en zo geld bespaard. Kleinere daadkrachtige organisatie
GemeenteBelangen Doetinchem wil dat de OZB en de andere gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan de
inflatiecorrectie.
De hondenbelasting treft willekeurige burgers en moet worden afgeschaft.
De gemeente moet zich richten op haar kerntaken en kijken waar taken kunnen worden uitbesteed of in
samenwerking met bedrijven of instellingen kunnen worden uitgevoerd.
Met inachtneming van de beschermende taak van de overheid mag de eigen verantwoordelijkheid van de
burgers worden aangesproken.
Een bloeiende en dynamische lokale economie is gebaat bij zo min mogelijk bureaucratie en korte,
transparante procedures. (single point of contact)
Lokale heffingen en belastingen moeten transparant zijn en binnen de perken blijven ten opzichte van andere
gemeenten.
Zowel grote als kleine bedrijven moeten worden aangetrokken en deze moeten dan met de juiste
begeleiding welkom worden geheten.
GemeenteBelangen Doetinchem koestert het midden en kleinbedrijf als een stabiele factor waar het gaat om
werkgelegenheid.
De agrarische sector is een van de economische dragers van het buitengebied en vervult ook een belangrijke
rol in het beheer van het landschap. Hier moeten we aandacht aan blijven geven.
Betaalbaar bedrijvencentrum en winkels voor ZZP-ers.
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10. KANDIDATENLIJST
#1 PATRICK MOORS
Patrick Moors (39) is sinds 2013 actief in de politiek. Als mede-oprichter vanaf het begin
betrokken bij GemeenteBelangen Doetinchem. Sinds 2016 is hij de fractievoorzitter van
de partij.
Patrick is getrouwd met Daphne en heeft twee kinderen, dochter Jazzlynn en zoon
Maysen. Naast zijn werk voor de partij heeft Patrick een eigen bedrijf dat Escaperooms
ontwikkeld.
De politieke drive van Patrick zit hem vooral in verandering. “Je kan aan de kant staan en
blijven roepen óf je doet mee en probeert dan zaken te veranderen!”, aldus Patrick, “Ik
heb ervoor gekozen om in te stappen en ben trots op wat wij met GemeenteBelangen
Doetinchem de afgelopen jaren hebben bereikt!”

#2 MARCEL ZAAIJER
Marcel Zaaijer (34) is geboren en getogen in Doetinchem. Naast raadsopvolger bij
GemeenteBelangen Doetinchem is hij een carnavalist in hart en nieren en niet zo gek dat
hij dus ook bestuurslid is van de Blaoskoppen, de jeugdafdeling van de Umdraeyers.
“Het mooie aan deze taak is het creëren van een glimlach op ieder kind. Of je nu arm of
rijk bent, dik of dun, dat maakt allemaal niet uit, carnaval vier je samen.”
Dat samen vindt hij ook een belangrijke waarde in de politiek. En dat kan hij volledig
uitleven binnen GemeenteBelangen Doetinchem. “Met onze jonge uitstraling, frisse
wind en standvastigheid, hebben we ervoor gezorgd dat GemeenteBelangen
Doetinchem een partij is waar constructief mee samen te werken is.”
Hij vervolgt: “De komende 4 jaar willen wij ons inzetten om ervoor te zorgen dat
iedereen aan het werk komt. Dat is basis van onze welvaart. Verder vind ik het heel
belangrijk dat de jeugd aan het sporten komt. Met ons plan om kinderen van diverse
sporten te laten proeven, denk ik echt dat de nieuwe generatie een gezondere leefstijl
mee kunnen geven.”

#3 ROSA GIESEN-HULST
Rosa Giesen-Hulst (32) is getrouwd met Bas en heeft twee kinderen waar van één
‘bonus’-dochter. Ze werkt bij Elver in de gehandicaptenzorg. Het is dus niet zo gek dat
ze daar veel affiniteit mee heeft. Vooral het werken met mensen en het zorgen voor ze zit
haar in het bloed. Naast haar werk bij Elver is zij ook vrijwilliger binnen de zorg en heeft
ze als mantelzorger gewerkt.
In de zorg zijn veel bezuinigingen geweest; “de uitdaging voor mij is dan vooral om te
kijken wat wél kan in plaats van “mokken” om hetgeen wat niet meer kan. Schouders er
onder met z’n allen en er voor gaan!”, aldus een vastberaden Rosa.
Het afgelopen jaar is zij al achter de schermen aan het werk geweest voor
GemeenteBelangen Doetinchem, zelf zegt ze daarover: “Toen de vraag kwam of ik op
de lijst wilde, was daar geen twijfel over mogelijk. “Tuurlijk!” De politiek boeit mij,
Doetinchem en omstreken boeit mij, maar vooral de mensen die er wonen.”
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#4 THIEMO DE LANGE
Thiemo de Lange (48) is een communicatieman pur-sang. Met zijn bedrijf En Door…
beeldende communicatie zorgt hij voor de oplossingen van allerhande communicatievraagstukken. Thiemo is van oorsprong Deventenaar en heeft 3 kinderen. Sinds 2016
woont hij in Doetinchem en houdt zich nu bijna twee jaar bezig met de communicatie
binnen GemeenteBelangen Doetinchem. Naast zijn eigen bedrijf is Thiemo een
fanatiek carnavalist bij de Umdraeyers. Kortom zeer actief in Doetinchem en
omgeving.
“Het is een fantastische club met mensen om mee te werken. Van dichtbij heb ik
gezien wat de partij voor de ondernemers doet. Ik ben van mening dat het
ondernemerschap in het politieke landschap vaak een onderschoven kindje is.
Makkelijk om belastinggeld bij op te halen maar de échte waardering ontbreekt soms.
Toch zorgen diezelfde ondernemers voor banen, inkomen en stabiliteit in een
gemeente. Ik ben dan ook blij dat GBD daar wel oog voor heeft. Daarom sta ik vol
overtuiging op de lijst.”

#5 SANDRA BERENTSEN-GERRITSEN
Sandra Berentsen-Gerritsen (34) is getrouwd met Remco en heeft drie prachtige
kinderen. Sinds begin 2018 wonen zij in Wijnbergen. Sandra is er trots op dat ze in
Doetinchem is geboren.
Al sinds jaar en dag werkt Sandra in de kinderopvang. Eerst in Brummen en
tegenwoordig vanuit huis in Doetinchem. Haar motivatie om bij GemeenteBelangen
Doetinchem aan te sluiten, haalt zij uit het feit dat er nog wel wat verbeteringen
mogelijk zijn met name in het onderwijs.
“Als moeder heb ik gemerkt dat het passend onderwijs nog lang niet passend is. Dat
niet alleen ik als moeder, maar ook de leerkrachten en de buurtcoaches toch tegen
een aantal aspecten aanlopen, waardoor je met elkaar weet dat er zorg nodig is, maar
waar het toch erg moeilijk wordt om daar de juiste hulp op het juiste moment in te
kunnen zetten. Vanuit mijn eigen ervaringen hoop ik met name hier toch een positieve
bijdrage aan te kunnen gaan leveren. Perfect zal het niet worden, maar we kunnen op
zijn minst een poging doen om er steeds een beetje dichterbij te kunnen komen.
Doetinchem de plaats waar ik geboren ben, waar mijn hart ligt en waar ik hopelijk
nooit meer weg ga.”

#6 WESLEY PUTMAN
Met zijn 19 jaar is Wesley Putman de jongste telg in het GBD-kamp. Naast zijn inzet
voor de partij brengt hij het grootste deel op het Metzo College door.
En naast de verplichte vakken op school organiseert hij regelmatig debatten, want dat
is wat hij het liefste doet. Vooral over de toekomst voor de jeugd. Zo vindt hij dat er te
weinig doorgroei mogelijkheden in Doetinchem zijn, na het MBO. Voor een HBOopleiding of een universitaire opleiding is de dichtstbijzijnde mogelijkheid verhuizen
naar Arnhem of Enschede. Om toch hier aan de slag te kunnen blijven zou Wesley
graag voldoende stage- en opleidingsplaatsen zien bij de bedrijven in de regio.
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#7 ESTHER VAN DER MOLEN
Esther van der Molen (34) woont sinds haar vierde in Doetinchem. Haar vrienden
omschrijven haar als een gedreven persoon met veel empathie en
doorzettingsvermogen. Na haar opleiding voor maatschappelijk werker heeft ze
affiniteit gekregen met de Jeugdzorg. Daarom is ze later aan de slag gegaan bij het
Graafschap College als trajectbegeleider.
Haar motivatie om in de politiek aan de slag te gaan is dan ook aan haar werk toe te
schrijven: “Tijdens mijn studie heb ik gemerkt dat je eerst het grotere geheel moet
aanpakken voordat je mensen individueel kan helpen. De verhouding tussen het
sociaal werk, gemeente en burger is continu in beweging. Meer dan ooit zijn
gemeenten en sociaal werkers zoekende naar hun rol in het sociaal werk en hun
positie ten opzichte van elkaar.”
Waarna ze vervolgt, “Buiten de moeizame route om, vraagt het voor mensen die
professionele hulp nodig hebben veel doorzettingsvermogen en moed om te
accepteren dat extra hulp nodig is om de (probleem-)situatie te verbeteren. De
komende vier jaar wil ik mij hard maken voor een nieuwe manier van samenwerken,
zodat de zij tot hun recht komen. De eigen verantwoordelijkheid is hierin van groot
belang.”

#8 PAUL ZEEDERS
Paul Zeeders (33) is een groot liefhebber van sport. Met alle sportervaringen die hij op
doet met zijn sportbedrijf, ondersteund hij GemeenteBelangen Doetinchem dan ook
bij dit belangrijke onderdeel.
“Sport staat voor mij als karakterontwikkeling, ontspanning, plezier beleving,
zelfontplooiing en naar mijn idee zou het mooi zijn als iedereen dat op zijn of haar
niveau kan beleven en kennis kan maken met verschillende sporten. GBD staat daar in
mijn ogen voor.”
Er wordt in Doetinchem, Gaanderen en Wehl al veel aangeboden. Paul wil binnen de
politiek dan ook bekijken over hoe de bestaande partijen bij gebracht kunnen worden
voor een mooi sportaanbod voor de bewoners binnen de gemeente.
“Hier heb ik ontzettend veel zin in!”, besluit Paul tot slot.

#9 JOHN VAN HETEREN
John van Heteren is 43 jaar geleden in Doetinchem geboren. Hij woont er nog, samen
met vrouw Annemiek en twee zonen. John is eigenaar van schoonmaakbedrijf Van
Heteren, dat al in 1974 door zijn vader is opgericht. Dat het bedrijf een begrip is in de
weide omtrek van de Achterhoekse hoofdstad vervult hem dan ook vol trots.
Het is voor John een nieuwe uitdaging om zich in te gaan zetten voor de inwoners en
niet te vergeten de ondernemers binnen de gemeente. Zijn rechtvaardigheidsgevoel
is groot “Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in deze gemeente op een eerlijke en
rechtvaardige manier behandeld wordt. En ik denk dat iedereen het fijn vindt om in
een mooie en veilige gemeente te wonen en dit vooral zo wil houden. “
Daarom is zijn motto: Wat mooi is moet mooi blijven.
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