
Grondrechten mens en dier
98% van de wereldbevolking lijdt steeds meer onder de macht van de overige 2%. We bevinden ons in een 
fase waarbij de rechten van mens en dier onacceptabel worden aangetast. Als gemeente, die het dichtst 
bij de inwoners staat, moeten we stelling nemen tegen deze afbraak van grondrechten. 

Gezond verstand
Wij willen meer gezond verstand zien. Regels, tunnelvisie, druk vanuit landelijke partijen en de ‘gevestigde 
orde’ leiden dagelijks tot onbegrijpelijke beslissingen voor inwoners en ondernemers. We zijn kritisch op 
groepen die alleen oog hebben voor een specifiek eigenbelang. De dialoog moet voorop staan, met als 
doel het tevreden midden te vinden voor zowel jong als oud. We moeten meer luisteren naar elkaar. 

Onafhankelijkheid
Geen gemeente is hetzelfde. Daarom is onafhankelijkheid essentieel. Dus minder druk vanuit landelijke 
ideologie of opgelegde overtuigingen. Geen politiek links of rechts. Wel open voor alle ideeën en wel open 
voor echte democratie. Daarom streven we naar minimaal 75% draagvlak voor beslissingen, met respect 
en compassie voor de minderheid.

Zorg & Verbinding
We zijn een community, een gemeenschap waarin naar elkaar wordt omgekeken en waarin we kwalitatief 
goede en ook slimme zorg bieden. Zoveel mogelijk vrij van landelijke regels, maar verbonden met de 
inwoners, de ondernemers, de natuur en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. De wijken en 
dorpen zijn onlosmakelijk verbonden aan onze gemeente. 

Dienstbaarheid
Het hart op de juiste plek. Begrijpen dat de gemeente er is voor de inwoners en ondernemers en niet 
andersom. Beleid starten in woonkamers en niet in vergaderkamers. Minder ideologische ideeën van de 
uitvoerders en/of beleidsmakers. Van macht naar mens. Van hoogmoed naar hart. Met een ‘hands on’ 
mentaliteit om buurtproblemen snel en efficiënt aan te pakken. 

Financiële weerbaarheid
Meer financiële weerbaarheid in het gemeentelijke huishoudboekje. Afrekenen met tekorten en 
budgetoverschrijdingen. Een ‘bruine boterham met kaas’ begroting. Niet alleen de meest kwetsbare 
groepen ondersteunen, maar ook de grote middengroep die het steeds moeilijker heeft. Echte keuzes 
maken. Zoals een duur marktplein inleveren voor echte hulp aan inwoners en lokale ondernemers. 

Werkgelegenheid
Apeldoorn is om vele redenen een zeer aantrekkelijke gemeente om in te wonen. De werkgelegenheid 
moet daarmee in de pas lopen. Schone en innovatieve bedrijven aantrekken in de maakindustrie, MKB en 
ZZP moeten topprioriteit worden. Daarbij hoort ook het verbeteren van het aanbod van voortgezet en 
beroepsonderwijs. En het aantrekkelijker maken voor afgestudeerden om in de gemeente te blijven.

Slim wonen
Koopwoningen in de middengroep moeten betaalbaar blijven, o.a. door innovatieve bouwconcepten die de 
bouwtijd omlaag brengen. De wachttijd voor huurwoningen moet drastisch omlaag. Leegstand is stilstand. 
Iedereen heeft het wettelijke recht heeft op goede en gezonde huisvesting in een veilige omgeving met 
goede verbindingen en vervoersmogelijkheden. Inschrijfduur gaat voor statushouders.

We houden van onze natuur, het 
boerenlandschap, onze groene 

gemeente, het dorpse leven en de  
bevrijding van de drukte en stress 

van de randstad. 

Inwonerparticipatie
We leven in een wereld waarbij steeds meer gedecentraliseerd wordt en inwoners beter geïnformeerd zijn. 
Daar hoort een inspraakbeleid bij dat recht doet aan alle inwoners. We willen dat inspraak een centrale en 
herkenbare rol krijgt in alle stappen voorafgaand aan en tijdens besluitvorming.

Milieu
Bij de energietransitie dient leefbaarheid en draagvlak voorop te staan. We kijken multifocaal naar het 
aanbod van duurzame energie voor de korte én lange termijn. Inwoners moeten niet alleen de lasten maar 
ook de lusten hebben van deze transitie. Lokaal eigendom en exploitatie daarom zo veel mogelijk 
stimuleren. Bedrijven stimuleren we maximaal om minder energie te verbruiken.

Het maakt Apeldoorn uniek en een 
trotse en vooral gastvrije gemeente. 

Dit willen we behouden, beschermen en 
versterken. Voor zowel jong als oud, 

voor nu en in de toekomst! 
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