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VANUIT HET HART

Voorwoord & samenvatting
Onze 4 belangrijkste speerpunten zijn:

SAMENLEVEN
Iedereen kan in Doetinchem prettig wonen, werken, leren en
recreëren.

ZORG VOOR ELKAAR
We komen op voor de mensen die het moeilijk hebben, op welke
manier dan ook. Iedereen hoort erbij, doet mee en telt mee!

RENTMEESTERSCHAP
Wij zien het als onze Bijbelse opdracht om goed voor de schepping te
zorgen. Dit moet blijken uit het beleid van de gemeente en de keuzes
die we maken. Daarnaast moet Doetinchem een (financieel) gezonde
en veerkrachtige centrumgemeente blijven.

BETROUWBARE OVERHEID
Het bestuur van een gemeente moet altijd te vertrouwen zijn. Als
christenen willen wij het goede voorbeeld geven in eerlijkheid en
transparantie.
In dit alles is de Bijbel onze leidraad.
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken
Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
-Spreuken 3: 5-6 HSVheeft het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP Doetinchem
U
in handen. Hierin hebben we opgeschreven waar we met onze gemeente
naar toe willen. Op 14, 15 en 16 maart 2022 mag u namelijk weer naar de
stembus om uw gemeenteraad te kiezen. U kunt op die manier invloed
uitoefenen op de koers van onze gemeente.

We hebben deze keer gekozen voor een korter programma. Hiermee hopen
we meer mensen te bereiken met onze visie voor de gemeente Doetinchem.
We hebben hiervoor keuzes moeten maken en daardoor lang niet alles
kunnen benoemen. Toch kunt u in dit programma duidelijk zien waar we met
Doetinchem, Gaanderen en Wehl naar toe willen in de periode 2022-2026.

Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze
wereld, voor Nederland, voor de Achterhoek, Doetinchem, Gaanderen en Wehl.
Wij zijn hiermee een partij van christenen voor alle mensen. Doe met ons mee!
Bestuur ChristenUnie Doetinchem & Bronckhorst
Bestuur SGP Achterhoek
Verkiezingsprogrammacommissie Doetinchem
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e stad Doetinchem met de omliggende dorpen Gaanderen en Wehl is een
D
aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken, leren en recreëren. En
dat blijkt, want Doetinchem groeit! De ChristenUnie-SGP vindt het
belangrijk dat we gastvrij zijn voor iedereen die hier wil komen wonen. Of
iemand nu uit Ulft, de Randstad of Syrië komt.

Wij kiezen daarom voor:
• Nieuwe locaties met woningen voor starters en jonge gezinnen zoveel
mogelijk binnen de huidige stads- en dorpsgrenzen.
• Het verminderen van regels en het versnellen van procedures, zodat
er makkelijker huizen gerealiseerd kunnen worden.
• Creatief omgaan met het creëren van tijdelijke woningen, zoals
uuthuuskes, flexibele modulebouw en een studenten- of
starterscampus.
• Omvormen van bestaande (bedrijfs)panden naar woningen.
• Blijvende aandacht voor de leefomgeving met voldoende biodiversiteit
en groen in de bebouwde kom, zie ook Duurzaamheid & Milieu.

Onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat ouders een school kunnen kiezen die aansluit bij
hun eigen waarden en identiteit. Het behoud van diversiteit in scholen is
daarvoor belangrijk en is voor ons essentieel. Voor een vervolgopleiding geldt: of
je nu graag met je handen werkt of liever veel denkwerk verricht, voor iedereen
moet er een passende opleiding mogelijk zijn binnen onze regio. Onderwijs vormt
de basis om je te kunnen ontwikkelen.
De ChristenUnie-SGP wil concreet:

Wonen & leefomgeving
Doetinchem heeft goede voorzieningen, zoals een ruim winkelaanbod,
verschillende
soorten
(basis)scholen,
zorginstellingen,
kerken en musea. Daarnaast ook een
ziekenhuis, het Amphion en de
Gruitpoort, stadslandbouw, natuuren speelvoorzieningen en een
ondernemershuis. We willen deze
voorzieningen graag in stand houden.
De grote uitdagingen liggen de
komende jaren vooral op het gebied
van wonen.

Ik vind het belangrijk dat
elke inwoner een fijne
leefomgeving heeft. Dat
begint wat mij betreft bij
een betaalbare én
duurzame woning voor
iedereen! - Thom Ebbers

• Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs,
waarin veel aandacht is voor (langdurige) stages voor alle niveaus
van onderwijs.
• Blijvende aandacht voor jongeren die uit dreigen te vallen, door ze
met extra hulp te voorzien van een diploma.
• Contacten aangaan met ROC’s, hogescholen en universiteiten in de
omgeving om nieuwe mogelijkheden van onderwijs en het geven van
gastlessen te stimuleren.
• Ondersteuning vanuit de gemeente bij het creëren van plekken om
(online) te studeren, zoals een campus of mobiliteitshub dichtbij een
station.

8

9

Bereikbaarheid

Sport, recreatie & cultuur

Het is voor de leefbaarheid van onze gemeente van groot belang dat onze
gemeente bereikbaar is en blijft. Niet alleen voor het reisplezier, maar vooral
ook voor het woon-werkverkeer. De ChristenUnie-SGP vindt bereikbaarheid een
belangrijk onderwerp, omdat het van grote invloed is op de economische kracht
van onze regio. Op het gebied van mobiliteit zal de komende jaren veel gaan
veranderen. Denk bijvoorbeeld aan: deelvervoer en het gebruik van nieuwe
energiebronnen. Daar moet de gemeente actief op inspelen.

Doetinchem heeft de krachten gebundeld in een Cultuurbedrijf en een
Sportbedrijf. Hiermee wordt sport, recreatie en cultuur voor nog meer mensen
toegankelijk gemaakt. Het zijn belangrijke onderdelen voor het ervaren van
verbinding met elkaar en de plaats waar je woont. De ChristenUnie-SGP
stimuleert dit graag. Ook willen we anderen mee laten genieten van de natuur,
monumenten en toeristische trekpleisters.

Daarom stimuleren wij:

Wij zetten daarom in op:

• De bereikbaarheid per fiets door goede (snel)fietspaden aan te
leggen. Dit willen we plaatselijk, regionaal en provinciaal aanpakken.
• Goede en effectieve busroutes naar zorginstellingen en scholen.
• Zogenaamde mobiliteitshubs: een locatie met een combinatie van
wonen, werken en studeren bij het station Doetinchem.
• Deelvervoer stimuleren: gezamenlijk gebruik maken van fiets en
auto, maar ruimte geven aan nieuwe initiatieven.
• Een duidelijke visie op zero-emissie-zones en een netwerk van
oplaadpunten voor elektrische auto’s.

• Onderzoek naar de mogelijkheden om de geschiedenis van
Doetinchem, Gaanderen en Wehl zichtbaarder te maken door middel
van wandelingen, QR-codes en (digitale) borden bij
bezienswaardigheden.
• Meer recreatief gebruik van de Oude IJssel, de Slangenburg,
Kruisberg en omliggende groene gebieden.
• Stimuleren van sportieve activiteiten voor iedereen.

ZORG VOOR ELKAAR
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het beleid van de gemeente wordt alles wat met zorg voor elkaar en
Ivanngezondheid
te maken heeft het Sociaal Domein genoemd. Gezondheid is
invloed op hoe je je voelt, je prestaties op school, op het werk en

deelname aan de maatschappij. We hebben het dan over lichamelijke, maar
ook geestelijke gezondheid. Zorg voor elkaar gaat over het omzien naar
elkaar. Dat kan informeel, bijvoorbeeld als mantelzorger of vrijwilliger. Maar
dat kan ook professioneel, zoals een buurtcoach, verloskundige of
bijvoorbeeld begeleiding bij autisme.

Iedereen doet mee!
Wij geloven dat opgroeien in een
stabiele situatie een stevige basis
voor het leven geeft. Maar er zijn
veel factoren die hierop van invloed
kunnen
zijn.
Denk
aan
gezondheidsproblemen of andere
situaties die het leven een stuk
moeilijker kunnen maken. Niet
iedereen heeft het geld of het
netwerk om er zelf weer bovenop te
komen.
Als
ChristenUnie-SGP
vinden wij dat iedereen mee moet
kunnen doen in onze gemeente.

Ik vind het belangrijk dat
we naar elkaar omzien.
Iedereen verdient de
aandach t die hij of zij nodig
heeft! - Sanneke Pijning

Daarom willen wij:
• De menselijke maat als grondslag voor al het gemeentelijk beleid:
mensen zijn geen nummer en mogen geen slachtoffer worden van
systemen.
• Een concrete visie op de opvang van dak- en thuislozen in onze
gemeente.
• Een betere doorstroom naar een zelfstandige woning als mensen uit
een zorgtraject of moeilijke situatie komen.
• Extra aandacht voor laaggeletterdheid en analfabetisme. Ook in de
communicatie vanuit de gemeente naar de burgers toe.

Zorg dichtbij
De ChristenUnie-SGP is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd.
Dan is de zorg namelijk gericht op het individu en is het bereikbaar en
toegankelijk. Zo voelen mensen zich geen nummer, maar worden ze echt gezien.
Wij denken hierbij aan:
• Blijvende aandacht voor de belangrijke positie van de buurtcoaches.
Zij kennen de wijkbewoners en zijn daarom in staat tijdig en alert te
reageren.
• Een plan van aanpak voor de inzet van zogenaamde buddy’s en
buurtvaders. Zij kunnen een relatie opbouwen met jongeren op
straat en anderen die extra aandacht nodig hebben. Zo creëren we
naast het professionele netwerk (met o.a. buurtcoaches) ook een
informeel netwerk.
• Het betrekken van kerken, moskeeën en andere maatschappelijke
organisaties bij het opstellen van gemeentelijk beleid. Zij zijn vanuit
hun verbindende rol in de samenleving een gesprekspartner voor de
gemeente. We denken hierbij ook aan de wijk- en dorpsraden.
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Preventie
Een gezonde leefstijl is een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook
de maatschappij aan. Helaas is het zo dat de levensverwachting van inwoners per
wijk kan verschillen. Mensen met een laag inkomen kunnen vaak minder geld
besteden aan gezonde voeding. Daarnaast leveren geldproblemen vaak ook
psychische stress op. Vaak hangen meerdere problemen met elkaar samen.
Als ChristenUnie-SGP willen wij daarom:

Eenzaamheid
De eenzaamheid is door de coronacrisis verder toegenomen. Zowel bij ouderen
als jongeren. Wij geloven dat wij door God geschapen zijn om als mensen oog te
hebben voor elkaar. Door voor elkaar open te staan, leren we van elkaar! Een
gemeente kan hierin stimuleren en ondersteunen.
Concreet betekent dit voor ons:
• Een ontmoetingsplek in elke wijk waar activiteiten aangeboden
worden voor allerlei doelgroepen, zoals ouderen en laaggeletterden.
• Aandacht voor de positie van nieuwkomers, zodat zij een netwerk en
plek in de samenleving kunnen opbouwen.
• Een integrale aanpak van eenzaamheid en armoede met voldoende
ruimte voor lokale initiatieven.
• Verbinding en samenwerking tussen de initiatieven die er al zijn,
zoals Coalitie Erbij Doetinchem, de Stadskamer, kerken en andere
organisaties.

• Een aanpak per wijk (zowel beleidsmatig als financieel), omdat de
gezondheid van inwoners per wijk enorm kan verschillen.
• Meer aandacht voor de gevolgen van een opeenstapeling van
problemen. Dit betekent dus vroegtijdig de juiste hulp aanbieden,
ook al lijkt dat in eerste instantie meer geld te kosten. Dit voorkomt
vaak toekomstige problemen zoals schulden.
• Meer inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen op diverse
gebieden, naast de aandacht voor de jeugd-GGZ.
• Meer voorlichting op scholen over gezonde voeding en het belang
van lichaamsbeweging.

RENTMEESTERSCHAP
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e gemeente heeft in 2020 uitgesproken dat ze nog verder wil groeien. De
D
ambitie is 70.000 inwoners in 2036. Dat is het jaar dat Doetinchem 800
jaar stadsrechten heeft. De ChristenUnie-SGP vindt dit een mooie ambitie,
maar wil dat er goed gekeken wordt wat deze groei van de schepping vraagt.
God heeft ons Zijn schepping gegeven om er goed voor te zorgen. Ieder mens
heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen, te leren en te
recreëren. Maar de leefruimte is beperkt en verschillende belangen botsen:
natuur, stikstof, woningnood, klimaat… Het zijn ingewikkelde keuzes die
gemaakt moeten worden.

Duurzaamheid & milieu
Als ChristenUnie-SGP willen we zo goed mogelijk voor de aarde zorgen. God
vraagt van ons om als een goede rentmeester om te gaan met wat Hij ons
gegeven heeft. Dat lijkt soms een onhaalbare opgave. Toch moeten er keuzes
gemaakt worden en stellen we reële doelen om klimaatneutraal te worden.
Wij zetten daarom in op:
• Duurzaam, circulair en klimaatadaptief nieuw bouwen met aandacht
voor nieuwe woonvormen, zoals knarrenhofjes voor ouderen, tiny
houses en wonen in een mix van jong en oud.
• Een ambitieuze visie op het groen in onze gemeente, denk aan:
ecologische zones, autoluwe straten, ‘stenen eruit, groen erin’.
• Afval gebruiken als grondstof. Hergebruik (circulaire economie) moet
de standaard zijn, ook bij bouwprojecten.
• Zorgvuldige besluitvorming als het gaat om zonneparken en
(financiële) participatie door inwoners. Wij willen zonneparken bij
voorkeur niet op goede landbouwgrond en een zo groot mogelijk
draagvlak onder inwoners creëren.
• Veel meer mogelijkheden voor zon op daken van bedrijven, scholen
en woningen. Dat betekent dat belemmerende regelgeving moet
verdwijnen.
• Het zoeken naar alternatieven voor plaatsing van windmolens, zoals
meer windparken op zee.
• Een toekomst met schoon geproduceerde waterstof en onderzoek
naar nieuwe energiebronnen blijven stimuleren.

Werk & economie
De
economie
is
voor
de
ChristenUnie-SGP geen doel, maar
een middel. Wij hechten grote
waarde aan een goede balans tussen
werken, zorgen en rusten. Wij zien de
zondag als rustdag en vinden
winkelen op zondag niet nodig. We
gunnen iedereen zijn (zondags)rust
en geloven dat dit bijdraagt aan een
gezonde balans tussen werken en
vrije tijd.

Ik vind dat wij als goed
rent meester verant woording
moeten kunnen afleggen over
het stukje aarde dat ons is
toevertrouwd. - Ewout de Jong
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Doetinchem is een centrumstad met veel werkgelegenheid en bedrijventerreinen. Dit willen we graag zo houden, want daarmee behouden we onze vitale
centrumfunctie. Ondernemers kunnen hierin fungeren als vliegwiel, doordat zij
investeren en bijdragen aan onze lokale economie.
Daarom stimuleren wij:
• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven:
mogelijkheden zien in plaats van problemen, minder regels en meer
creativiteit. Denk bijvoorbeeld aan start-ups op het gebied van de
energietransitie.
• Een duidelijk en reëel omgevingsbeleid waarin de agrarische sector
voldoende ruimte krijgt om te ondernemen, te innoveren en te
verduurzamen.
• Een duidelijk plan van aanpak om (langdurig) werklozen door middel
van stages en vrijwilligerswerk zicht te geven op werk.
• Initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk of
dagbesteding aan te bieden. De gemeente kan hier een subsidie of
prijs aan verbinden.
• Een verdiepende visie op de ontwikkeling van de binnenstad op het
gebied van ondernemen, wonen, parkeren en klimaat.
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Financiën
Doetinchem is een financieel gezonde gemeente. Een goed financieel beleid is
balanceren: aan de ene kant door middel van investeringen en aan de andere
kant door risicovolle projecten te vermijden. Daarnaast moeten we de kansen
benutten om meer inkomsten te verwerven, zoals de verkoop van kavels voor
nieuwbouw. De afgelopen en ook de komende jaren komen er steeds meer taken
vanuit het Rijk richting de gemeente. Hierbij moet het geld wat erbij hoort ook
vanuit het Rijk naar Doetinchem komen.
De ChristenUnie-SGP wil daarom:
• Dat de gemeente niet meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. We
vinden een meerjarig sluitende begroting essentieel.
• De schulden die in het verleden zijn aangegaan verder naar beneden
brengen.
• De woonlasten niet harder laten stijgen dan de inflatie.
• Voldoende reserves opbouwen om risico’s op te kunnen vangen door
steeds te kiezen wat we wel of niet en nu of later doen. Zo creëren
we ook een buffer voor toekomstige investeringen.
• Blijvende inzet om voldoende geld vanuit het Rijk te krijgen voor alle
taken die de gemeente erbij heeft gekregen of nog gaat krijgen.

BETROUWBARE OVERHEID
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Openbare orde & veiligheid

ij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en integer leiderschap de basis
W
vormen voor een goede samenleving. Daarnaast is het net zo belangrijk
dat mensen zich realiseren dat een gemeente niet alles kan oplossen en dat
zij ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.

De gemeenteraad is het hoogste plaatselijke politieke orgaan en dat brengt
verantwoordelijkheden met zich mee. De ChristenUnie-SGP zet zich daarom
in op luisteren en samenwerken om daarna weloverwogen de goede keuzes te
kunnen maken.

Bestuur & organisatie
Een gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken en moet
daarom naast de mensen staan en niet erboven. De gemeente is er om mensen
te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te
stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is.
Concreet betekent dit voor ons:
• Een gemeente die haar inwoners vertrouwen geeft en de
mogelijkheid biedt om verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen
buurt. Meer vertrouwen en minder regels!
• Betere toegankelijkheid van de loketten bij de gemeente en betere
samenwerking tussen de verschillende loketten. Mensen mogen niet
‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd.
• Het ontwikkelen van een duidelijke visie op burgerparticipatie.
Belangrijk hierbij is dat de verwachtingen en doelen helder zijn en
dat de gemeenteraad als gekozen volksvertegenwoordiging de
besluiten neemt.

Iedereen wil zich veilig voelen op
straat. De overheid heeft de
plicht
om
inwoners
te
beschermen en criminaliteit te
bestrijden. De ChristenUnie-SGP
vindt dat deze taak niet alleen bij
de gemeente en politie ligt, maar
ook bij inwoners, ondernemers,
scholen en woningcorporaties.
Iedereen kan een bijdrage
leveren aan een goede buurt
waarin kinderen veilig kunnen
spelen en ouderen zonder zorg
over straat kunnen.

Ik vind het belangrijk dat
inwoners en ondernemers
gestimuleerd worden om hun
eigen initiatieven te ontplooien.
Meer vertrouwen en minder
regels. - Henk Bulten

Wij zetten daarom in op:
• Het vergroten van de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en
organisaties bij de analyse van problemen in de wijken en dorpen en
bij het bedenken van oplossingen. Denk aan structurele overleggen
met de politie en betrokken instanties.
• Een duidelijke visie op de inzet van wijkagenten en jongerenwerkers
in de wijken waar jongeren zich (beginnen te) vervelen. Hierin
kunnen de jongeren en hun ouders veel meer betrokken worden.
• Meer voorlichting op scholen over de gevaren en het gebruik van
alcohol en alle vormen van drugs. Drugs en alcohol hebben een
verwoestend effect en mogen niet normaal zijn in onze samenleving.
• Een concreet plan van aanpak én investeringen om de politie
prioriteit te kunnen laten geven aan drugslabs en andere criminele
activiteiten in de regio.
• Blijvende aandacht voor mensenhandel, vrouwenhandel en
misstanden in de prostitutie. We willen een uitsterfbeleid voor
seksinrichtingen en extra aandacht voor uitstapprogramma’s voor
prostituees.

In dit verkiezingsprogramma hebben wij de hoofdlijnen uitgezet van onze
visie voor Doetinchem, Gaanderen en Wehl. We hopen dat u deze visie
kunt ondersteunen en ons uw stem toevertrouwt op 14, 15 of 16 maart
2022.

Contact

Wilt u verder doorpraten naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma?
Mail ons dan via bestuur@doetinchem.christenunie-sgp.nl.
Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en andere nuttige info
kunt u naar onze website: www.doetinchem.sgp-christenunie.nl.
Stem op ChristenUnie-SGP Doetinchem voor een samenleving waarin
we zorg dragen voor elkaar en de schepping.
Vanuit het hart!
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