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Verantwoord, daadkrachtig en lokaal
In 1938 begon Gemeentebelang Deventer als lokale partij. Er werd in ons bijna
85 jarige bestaan ontzettend veel werk verzet. We zijn zowel dankbaar als trots dat
dit niet onopgemerkt aan de kiezers voorbij is gegaan. Als grootste partij van de
gemeente Deventer krijgen wij energie van het vertrouwen dat de kiezers ons geven.
Energie die wij ook de afgelopen jaren weer ingezet hebben om de daad bij het woord
te voegen. Zo kunnen we wederom met recht zeggen dat we het in 2018 gekozen
thema, ‘Verantwoord, daadkrachtig en lokaal’, succesvol hebben toegepast.
Resultaatgericht
Als grootste coalitiepartij heeft Gemeentebelang de afgelopen acht jaar hard gewerkt om de financiën
binnen de gemeente Deventer op orde te brengen. Met onze lijsttrekker Liesbeth Grijsen als ‘Wethouder
Financiën’ zien we erop toe dat gemeenschapsgeld op een verantwoorde manier wordt besteed.
Zo staat de gemeente er financieel sterk voor en kunnen we investeren in de toekomst. In de woningbouw, zowel in de stad als in de kernen. In onderwijs, met onder andere de bouw van een nieuwe VMBOschool, vijf nieuwe basisscholen en twee sporthallen. Ook in het sociaal domein, dat in tegenstelling tot
andere gemeentes in Deventer wel goed functioneert.
Met oog voor jou(w toekomst)
Inwoners willen zeggenschap over hun leven kunnen houden. Voor wie dat niet lukt, is er hulp vanuit de
gemeente. Goede voorzieningen voor jong en oud in alle wijken en dorpen zijn daarbij van groot belang.
Het coronavirus heeft de wereld onvoorstelbaar op zijn kop gezet de afgelopen jaren. Dankzij de goede
financiële positie van onze gemeente waren én zijn we in staat om geleden schade bij onze organisaties,
verenigingen en instellingen te compenseren.
Deventer staat, mede door de inzet van Gemeentebelang, weer goed op de kaart. We blijven investeren
in een gemeente waar het goed leven en werken is. Waar initiatieven van inwoners richtinggevend zijn.
Waar de gemeente naast de inwoners wil staan en bij stevige besluiten ook nadrukkelijk de mening en
het belang van onze inwoners meeweegt. Samen met u wil Gemeentebelang verder investeren in een
krachtig en leefbaar Deventer. In een uitnodigende stad, mooie dorpen en een levendig buitengebied.
In dit programma leest u wat we willen bereiken en hoe.

We bouwen graag, samen met u,
verder aan een sterke samenleving.
GEMEENTEBELANG DEVENTER
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1. Inwoners aan zet
De gemeente werkt in dienst van haar inwoners. Dit doet Gemeentebelang het liefst zij aan zij. Bijvoorbeeld
door potentierijke initiatieven en vrijwilligers te (onder)steunen. Er vanuit gezond verstand zijn voor elkaar,
zoals inwoners van onze gemeente dat doen. Ook tijdens de lockdowns. Mensen uit stad en dorpen helpen
elkaar en nemen het voortouw. Waar nodig worden goede initiatieven gesteund door de gemeente.
Onze gemeente telt een hoog aantal vrijwilligers dat de samenleving draaiende houdt. Inwoners nemen met
belangrijke bijdragen ook steeds vaker de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. Dit vergt een
gemeente die naast de inwoners staat en helpt wanneer daar behoefte aan is. Een gemeente die plekken
faciliteert waar inwoners elkaar ontmoeten en activiteiten voor jong en oud kunnen organiseren.

Inwoners samen klussen

2. Ondersteuning
Mensen willen graag zoveel mogelijk deelnemen
aan het normale leven en de regie in eigen handen
houden. Als daar professionele hulp bij nodig is, wil
Gemeentebelang dat deze hulp, ongeacht de leeftijd
en aard van de problemen, adequaat geboden
wordt.

Gemeentebelang gaat voor:
•
Het beter benutten van kennis en creativiteit van onze inwoners. Zij zijn immers de experts van hun
eigen leefomgeving.
•
Goede voorzieningen in wijken en dorpen, zodat er voldonde mogelijkheden zijn of komen om elkaar
te ontmoeten.
•
Het investeren in bewonersparticipatie door inwoners in een vroeg stadium al te betrekken bij het
maken van plannen. Initiatieven vanuit de samenleving zijn voor Gemeentebelang richtinggevend.
•
Het waar nodig steunen van inwoners bij de start van een initiatief. Bijvoorbeeld met budget en/of
mens- of denkkracht vanuit de gemeente of WijDeventer.

Gerealiseerd:
In Bathmen staan veel oudere woningen die niet
worden beschermd door de ‘Wet geluidhinder’ uit
1980. Bij de verbreding van de A1 hebben inwoners de handschoen opgepakt om eindelijk wat te
doen tegen de enorme geluidsoverlast in het dorp.
Ze stelden een plan op dat door de gemeente en de
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Inwoners van de gemeente moeten niet afhankelijk zijn van het potje waaruit de zorg gefinancierd
wordt, maar op maat de ondersteuning krijgen die
nodig is om zo goed en plezierig mogelijk te kunnen
leven. Daartoe moeten gemeente, zorgverzekeraars
en zorgkantoren zonder barrières samenwerken.

provincie is omarmd en gefinancierd, in samenwerking met Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn over een
totale lengte van 2800 meter landschappelijk ingepaste geluidsmaatregelen gerealiseerd die de leefbaarheid in het dorp en het buitengebied zeer ten
goede komen.
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Om onze inwoners langer zelfstandig te kunnen
laten wonen, zijn goede voorzieningen in alle buurten van groot belang. Denk hierbij ook aan plekken
om elkaar te ontmoeten. Waar mensen van alle leeftijdsgroepen interactie hebben met elkaar, samen
eten of andere activiteiten ondernemen.
Ook bestaande zorgorganisaties in wijken en
dorpen kunnen een bepalende rol vervullen
en de deuren openen voor de eigen buurt.
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Iedereen doet en telt mee. Omdat dit niet altijd vanzelfsprekend is, kan er een beroep gedaan worden
op bestaande voorzieningen. Deze dienen laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te zijn.

Gerealiseerd:
Als één van de eerste gemeenten in Nederland
heeft Deventer in de zorg een knip gemaakt
tussen toegang (WMO loket) en preventie. Er zijn in
de gemeente nu negen ‘Voor Elkaar Teams’ actief.
In alle wijken en dorpen worden inwoners begeleid bij nieuwe initiatieven. Het doel is dat er straks
in alle dorpen en wijken activiteiten plaatsvinden
waaraan iedereen kan deelnemen. Dit is belangrijk
om inwoners zoveel mogelijk regie te laten houden
over hun eigen leven.
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2.1 Jeugdzorg
De basis voor het opgroeien van onze jeugd ligt binnen het gezin en de directe omgeving. Waar nodig dient
professionele ondersteuning op maat te worden geboden. Door problemen vroegtijdig te signaleren, kan
intensieve jeugdzorg worden voorkomen. Daarvoor zijn hulpverleners op scholen en toegankelijke adviesloketten essentieel. In datzelfde kader van ‘beter voorkomen dan genezen’ moeten er altijd voldoende activiteiten
en voorzieningen voor jongeren zijn.

Groene daken in de wijk Zandweerd

Jongeren samenbrengen

Gemeentebelang gaat voor:
•
Het versterken van het normale leven als uitgangspunt voor elke vorm van zorg.
•
Jeugdzorg die zorgvuldig is afgestemd op de behoeften van kinderen en jongeren die hulp nodig
hebben.
•
Een laagdrempelig loket voor vragen over opvoeding, onderwijs en jeugdzorg.
•
Het vroegtijdig oppikken van signalen bij jongeren die hulp nodig hebben door de inzet van hulpverleners op scholen.
•
Het versterken van de inzet op preventie door het organiseren van activiteiten voor jongeren en
door de inzet van jeugdwerkers in wijken en dorpen.
•
Het openstellen van buurtvoorzieningen voor jongeren. Dit geeft hen een plek om elkaar te
ontmoe ten en activiteiten te organiseren.
•
Aandacht voor een goede zorgovergang wanneer een jongere 18 jaar wordt.

Gemeentebelang gaat voor:
•
Het snel inzetten van adequate zorg.
•
Ondersteuning van mantelzorgers.
•
Inzet van huishoudelijke hulp waardoor inwoners langer zelfstandig kunnen wonen.
•
Clustering van voorzieningen rondom woningen die geschikt zijn voor zorgvragers,
zodat inwoners in staat zijn regie over eigen leven te blijven voeren.
•
Afspraken met corporaties over het realiseren van meer traploze en levensloopbesten dige woningen.
•
Afspraken met zorgverleners en corporaties over het realiseren van woningen waarin ook intensieve
zorg aan huis kan worden geboden.
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Veilig (buiten)spelen

3. Kinderen & jongeren
Kinderen en jongeren verdienen ruimte om zich te
ontwikkelen in een veilige omgeving. Corona heeft
ook deze doelgroep hard geraakt. Dit heeft gezorgd
voor eenzaamheid en een minder goede mentale
gezondheid. Om deze reden moet de directe leefomgeving een rijk aanbod hebben aan sociale
voorzieningen voor alle leeftijden. Op deze manier
krijgen jonge generaties de mogelijkheid elkaar op
te zoeken voor sociale activiteiten, sport, spel en
onderwijs.

Gemeentebelang gaat namens kinderen
voor:
•
Een fijne en veilige leefomgeving voor 		
kinderen, waarin zij prettig opgroeien
en passend onderwijs kunnen volgen.
•
Ruimte voor de ontwikkeling van maat
schappelijk, cultureel en sportief talent.
•
Een groene en vermakelijke leer- en
leefomgeving door bijvoorbeeld te investeren in schoolpleinen en speeltuinen in
de buurt.
•
Het (onder)steunen van initiatieven als
Stichting Leergeld, zodat alle kinderen
mee kunnen doen
met schoolreisjes, sport, muziekles of
andere activiteiten.
•

Gezamenlijk zoveel mogelijk voorkomen
dat kinderen in armoede opgroeien.

Voldoende activiteiten voor alle leeftijden

4. Ouderen
Het aantal ouderen zal de komende jaren flink toenemen. In 2035 is zelfs een kwart van onze inwoners ouder
dan 65 jaar. Keuzes die wij nu namens hen maken, kunnen in de toekomst het verschil maken. Het is belangrijk dat ouderen prettig kunnen blijven wonen en leven in onze gemeente.

Gemeentebelang gaat namens jongeren voor:
•
Een ruim aanbod aan lokale sociale voorzieningen in de gehele gemeente, zodat de jeugd de mogelijkheid heeft elkaar te ontmoeten en met elkaar activiteiten te ondernemen.
•
Het verhogen van de kansen voor jongeren als starters binnen de woning- en arbeidsmarkt.
•
Investeren in een bruisende stadskern die aantrekkelijk is voor de jeugd en de studenten.
•
Het werken aan de groei van Deventer als studentenstad, door o.a. stadscampus ‘De Kien’ te realiseren en te investeren in huisvesting voor studenten.
•
Levendige buurtvoorzieningen die geschikt zijn voor kinderen en jongeren om elkaar te ontmoeten en
samen activiteiten te ondernemen. Met ruimte voor eigen initiatief en bewustwording omtrent het
nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.
•
De mogelijkheid voor jongeren om verschillende sporten uit te proberen en hen stimuleren een
leven lang te sporten.
•
Het stimuleren van vrijwilligerswerk door jongeren, zoals maatjesprojecten, om eenzaamheid tegen
te gaan.
•
Jongeren betrekken bij lokale politiek door ze mee te nemen in de besluitvorming rondom hun eigen
leefomgeving.

Gemeentebelang gaat voor:
•
Het realiseren van voldoende levensloopbestendige woningen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
•
De mogelijkheid om kleine woongemeenschappen te realiseren. Ook voor meerdere generaties.
•
Geen verhoging van woonlasten voor inwoners die uit een bestaande sociale huurwoning verhuizen
naar een levensloopbestendige woning.
•
Levendige buurtvoorzieningen en ontmoetingsplekken met activiteiten voor ouderen, samen met
andere generaties.
•
Voorzieningen dicht bij de mensen brengen, zodat onze oudere inwoners zo lang mogelijk de regie
over hun eigen leven kunnen houden.
•
Ouderenzorg en ondersteuning worden afgestemd op behoeften van inwoners.
•
Activiteiten die alle ouderen in Deventer de kans geven op actieve manier ouder te worden.
•
Het faciliteren en steunen van initiatieven van ouderen. Zij weten als geen ander waar ze plezier aan
beleven of een steuntje in de rug nodig hebben.
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5. Onderwijs
Jongeren die hun talenten optimaal willen inzetten,
verdienen op elk niveau passend onderwijs.
Gemeentebelang wil hieraan bijdragen door te
zorgen voor geschikte onderwijshuisvesting en
een goede afstemming met het bedrijfsleven.

Gerealiseerd:

De gemeente Deventer investeert ruim 25 miljoen
in de bouw van ‘De Marke Zuid’. Een nieuwe school
voor het VMBO en Mavo die in 2025 klaar voor
gebruik moet zijn. Dit onderstreept de waarde
die Gemeentebelang hecht aan het VMBOonderwijs. Daarnaast is er voldoende budget
beschikbaar gesteld voor de realisatie/vernieuwing
van vijf scholen.

Gemeentebelang gaat voor:
•
Een goede spreiding van basisonderwijs over de wijken, dorpen en kernen.
•
Een combinatie van onderwijs en buitenschoolse voorzieningen, zodat kinderen ook buiten school
tijd kunnen worden opgevangen.
•
Vroege en voorschoolse educatie. Zo worden leer- en taalachterstanden voorkomen en komen
kinderen al op jonge leeftijd met elkaar in contact.
•
Het vergroten van de multifunctionaliteit van scholen. Buiten de onderwijsuren kunnen leegstaande
lokalen voor andere activiteiten worden benut.
•
Voldoende praktisch onderwijs en stageplekken na het VMBO.
•
•
•
•
•
•
•
•
Jongeren en onderwijs
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•
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Een breed onderwijsaanbod bij Saxion.
Een breed onderwijsaanbod bij Aventus.
VSO (speciaal onderwijs) voor zowel basis- als voortgezet onderwijs om inwoners van de gemeente
zodoende te voorzien in hun behoefte daaraan.
Het realiseren van leerwerkplekken voor BBL onderwijs en jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Een goede samenwerking tussen Aventus en Saxion waardoor leerlingen makkelijk(er) kunnen
doorstromen.
Intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Het profileren van Deventer als innovatieve zorgstad door de samenwerking van zorgorganisaties in 		
Salland United te koppelen aan onderwijs en ICT-bedrijven.
Het profileren van Deventer als innovatieve techniek- en ICT-stad door de kennis van het onderwijs
en het bedrijfsleven te bundelen.
Het realiseren van voldoende studentenhuisvesting.
Verdere doorontwikkeling van De Kien als gebied om te wonen, werken, leren en ontspannen.

VERANTWOORD, DAADKRACHTIG EN LOKAAL
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Gerealiseerd:
De vele plannen voor gebiedsontwikkeling hebben geleid tot de realisatie van woningen in de voormalige
Hogere Landbouwschool (Larenstein), op het terrein van de voormalige Aupingfabriek en in de Geertruidentuin. Ook wordt er gebouwd op Steenbrugge en in de dorpen en in samenspraak met inwoners bepaald wat er
op termijn aan extra woningen nodig is.

6. Wonen
De komende jaren wordt er flink bijgebouwd,
waarbij de nadruk eerst ligt op het opnieuw
ontwikkelen van leegstaande panden. Maar
er moet wel voldoende aandacht blijven voor
een groene leefomgeving, waar ruimte is om te
bewegen en te ontmoeten. Dit geldt ook voor
goede voorzieningen in de buurt.
Gemeentebelang geeft voorrang aan inbreiding,
dus bij voorkeur bouwen binnen de bebouwde
kom. Als dat niet lukt, wordt er in samenspraak
met inwoners en andere belanghebbenden
zorgvuldig gezocht naar nieuwe bouwlocaties.
Starters op de woningmarkt blijven kwetsbaar.
De gemeente moet het voortouw nemen in het
investeren in betaalbare en levensloopbestendige woningen.

Bouwproject de Bathmense Enk

Gemeentebelang gaat voor:
•
Verdergaande verstedelijking. Op locaties waar herontwikkeling plaatsvindt, is ruimte voor
verdichting. Ter vergroting van de levendigheid kiezen we waar dat kan voor een combinatie van
wonen en werken.
•
De realisatie van voldoende betaalbare woningen voor jongeren in zowel dorpen als stad; en voorrang voor jongeren met een lokale sociale verbondenheid.
•
Het waar mogelijk transformeren van leegstaande kantoorpanden naar woningen.
•
Extra aandacht voor levensloopbestendige woningen nabij belangrijke voorzieningen. Met het oog
op de vergrijzing wordt het steeds belangrijker dat inwoners zoveel mogelijk met regie op het eigen
leven kunnen wonen.
•
Het creëren van ontmoetingsplekken bij de realisatie van nieuwe woningbouw.
•
De realisatie van tijdelijke woningen van hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van mensen die uit
verschillende trajecten zoals beschermd wonen komen.
•
Ruimte voor eigen initiatief. Dit kan zelfbouw zijn, maar ook bouw in Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap.
•
Een divers woningaanbod dat onze gemeente ook voor jonge talenten aantrekkelijker maakt.
•
Voorlichting en stimulerende maatregelen om bestaande woningen energiezuinig te maken.

Verbinding tussen stad en platteland

7. Economie
Een veelzijdige economie verdient een brede aanpak en ruimte voor samenwerking. De maakindustrie in Deventer is sterk. De kenniseconomie is met
tal van ingenieursbureaus en ICT-bedrijven volop in
ontwikkeling. Ook in de zorg wordt er gewerkt aan
innovatieve zorgconcepten en is er een intensieve
samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties, huisartsen en onderwijs.

Het bedrijfsleven, Deventer Economisch Perspectief, MKB Deventer, Stichting Deventer Binnenstad
Management, LTO en gemeente kennen een stevige samenwerking; met als welkome gevolgen
een verdere versterking van de economie en meer
werkgelegenheid.
Zie ommezijde voor realisaties op het gebied van economie

Zie ommezijde voor realisaties op het gebied van wonen

GEMEENTEBELANG DEVENTER
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Gemeentebelang gaat voor:
•
Blijvend investeren in een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de
gemeente.
•
Doorontwikkeling van ‘De Kien’ als innovatief gebied voor wonen, werken, leren en ontspanning.
•
Behoud van werkgelegenheid op korte en lange termijn. Door bedrijven de ruimte te bieden en niet
te tornen aan bestaande milieuruimte.
•
Ruimte om te ondernemen. Het kritisch onderzoeken van het nut en de administratieve belasting
van bestaande en nieuwe regels.
•
Een stevige samenwerking tussen onderwijs en (werkleer)bedrijven om inwoners zoveel mogelijk in
staat te stellen werk te krijgen en te behouden.
•
De doorontwikkeling van het innovatieve karakter van de Gasfabriek in het gebied de Poort van
Deventer.
•
Binnenstedelijke ontwikkeling met ruimte voor de combinatie van werken en wonen.
•
Meer ruimte voor innovatieve bedrijven op het bedrijventerrein A1 West.
•
Verder investeren in de mogelijkheden van de haven. Daarbij het gesprek met Rijkswaterstaat
voeren over het sluiscomplex.
•
Samen met het bedrijfsleven investeren in het behoud van de kwaliteit van de bestaande bedrijven
terreinen. De aantrekkingskracht kan worden vergroot door ruimte te bieden voor nieuwe functies.
•
Ruimte voor ondernemers/winkeliers om uit te breiden met bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen. Denk aan een bibliotheek, advies- of gemeenteloket in dorpswinkels of het begeleiden van
vrijwilligers/stagiaires.
•
Voldoende aandacht voor marketing door dEVENTer en Salland Marketing.
•
Uitvoeren van de nieuwe binnenstadsagenda voor een vitale binnenstad.

NaoberLOOkaal Bathmen

8. Dorpen en platteland
Het unieke coulissenlandschap en de levendige dorpen en kernen vormen een belangrijk onderdeel van de
gemeente. De leefbaarheid in dit gebied is gebaat bij een krachtige plattelandseconomie. Duurzame aandacht voor dit prachtige buitengebied van de gemeente blijft daarom essentieel. In zowel de dorpen als het
buitengebied zijn bijzondere en levensvatbare bedrijven gevestigd. De bewoners weten zich vaak al goed te
presenteren, activiteiten te organiseren en elkaar te mobiliseren. Tegelijkertijd staat in sommige dorpen het
voorzieningenniveau onder druk.

Gerealiseerd:

Bedrijfsleven, onderwijs en gemeente werken in het
stationsgebied van Deventer hard aan de ontwikkeling van ‘De Kien’. Deze samenwerking van kennisintensieve bedrijven heeft al geleid tot het starten
van een ICT-masteropleiding bij Saxion in Deventer.
Aventus is samen met Saxion gestart met een
Associate Degree’ voor ICT.

Het ontwikkelperspectief van ‘De Kien’ is door de
gemeenteraad vastgesteld. De ontwikkelingen
moeten uiteindelijk leiden tot forse investeringen
van de verschillende partners in het gebied, zodat
straks ruim 15.000 mensen gaan wonen, werken,
leren en ontspannen in stadscampus ‘De Kien’.

Gemeentebelang gaat voor:
•
Het ondersteunen van goede initiatieven om de leefbaarheid van het platteland te versterken.
•
Het (onder)steunen van dorpsbewoners die het initiatief nemen voorzieningen te creëren of te
verbeteren.
•
Ruimte voor dorpen en kernen om naar behoefte extra woningen te realiseren; met aandacht voor
levensloopbestendig bouwen en de wensen van de inwoners.
•
Het versterken van de verbinding tussen platteland en stad met bijvoorbeeld aandacht voor
‘Onze grond’, de verkoop van streekproducten in supermarkten.
•
Ruimte voor ondernemerschap. Werken en leven zijn belangrijke kernfuncties voor de leefbaarheid
op het platteland.
•
Ruimte voor toerisme, streekproducten en zorg in het buitengebied. Ook als neven functie voor
agrarische bedrijven.
•
Ruimte voor transformatie van voormalige boerenerven naar bijvoorbeeld woningen of
kleinschalige bedrijven door continuering van het vernieuwde beleid ‘Kansen uit Buiten’.
Hierbij wordt maatwerk geboden.

Zie ommezijde voor realisaties op het gebied van dorpen en platteland
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Gerealiseerd:
In het voorjaar van 2022 wordt het nieuwe ‘Noaberlokaal’ in Loo geopend. Inwoners wilden graag hun oude
buurtvoorziening opknappen. Ze zijn vanuit de gemeente begeleid bij het uitwerken van het scenario verbouw
en nieuwbouw. Met slechts één stem verschil kozen de inwoners voor nieuwbouw. De gemeente heeft geholpen met een financiële bijdrage en ondersteuning bij het aanvragen van ‘Leadersubsidie’. De inwoners van Loo
hebben, in nauwe samenwerking met een lokale aannemer, zelf alle bouwwerkzaamheden verricht. Een mooi
voorbeeld van zelfwerkzaamheid en verbinding.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Deventer Station

Fietsen door Deventer

•
•
•

9. Bereikbaarheid

•

Een optimale bereikbaarheid van onze stad, onze dorpen en ons buitengebied is van groot belang voor het
bedrijfsleven, bezoekers en vooral onze eigen inwoners. Zowel voor fietsers, automobilisten als het openbaar
vervoer. Ook de parkeergelegenheid verdient de nodige aandacht.

Gemeentebelang gaat voor:
•
Het handhaven van gratis parkeren op de Melksterweide (De Worp). De reeds gecreëerde ruimte voor
uitbreiding met 80 parkeerplaatsen wordt ook benut.
•
Het zoveel mogelijk om de binnenstad heen leiden van doorgaand verkeer.
•
Actuele parkeerinformatie, zodat vrije parkeerplekken snel gevonden worden en het zoekverkeer tot
een minimum wordt beperkt.

GEMEENTEBELANG DEVENTER
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Verdere verbetering van bereikbaarheid en parkeren met auto en fiets.
Bij planontwikkeling worden inwoners en ondernemers betrokken.
Het zoveel mogelijk gelijk houden van de parkeertarieven door alleen op basis van
inflatie te corrigeren.
De realisatie van nieuwe parkeervoorzieningen aan de rand van de binnenstad,
waarmee ook parkeercapaciteit gerealiseerd wordt voor een toenemend aantal
woningen in de binnenstad.
Het behouden van De Welle als belangrijke verkeersader tot het Hanzetracé voor
doorgaand verkeer verder is verbeterd en er een hoogwaardig alternatief is.
Het toestaan van parkeren in de gemeentelijke garages voor binnenstadbewoners met
een parkeervergunning.
Het stimuleren van alternatieven voor de buslijnen die door de provincie worden
opgeheven. Met name voor mensen die minder mobiel zijn. Denk aan het al bestaande
Automaatje, maar ook aan het steunen van nieuwe initiatieven.
Een verdere verbetering van de fietsinfrastructuur in stad, buitengebied, dorpen en
bedrijventerreinen.
De realisatie van snelfietsroutes in samenwerking met omliggende gemeentes.
Voldoende ruimte voor bewoners en bezoekers in de binnenstad om de fiets te stallen;
zowel bewaakt als onbewaakt. Met bovendien voldoende oplaadpunten voor
elektrische fietsen in de bewaakte fietsenstallingen.
Een treinstation in Bathmen.
Onderzoek naar de mogelijkheden om een grote fietsparkeergarage onder het voormalige V&D pand te realiseren.
Het verder stimuleren van bevoorrading van winkelcentra met elektrisch vervoer of
fietskoeriers.
Het in beeld blijven houden en brengen van een derde IJsselbrug aan de noordzijde
van Deventer voor een goede bereikbaarheid op de lange termijn.

Gerealiseerd:
Aan de overzijde van de IJssel is er op de Melksterweide gratis parkeergelegenheid gerealiseerd. Daar
waar de auto’s voorheen verspreid over het gebied stonden, staan ze nu bij elkaar en zoveel mogelijk
uit het zicht. De Bolwerksweg is gedeeltelijk autovrij gemaakt. Een dagje Deventer voelt nu voor velen
als een dagje vakantie. De auto parkeren op De Worp, met het pontje naar de overzijde van de rivier en
genieten maar.

VERANTWOORD, DAADKRACHTIG EN LOKAAL
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•
•

•
•
•
•

•
•

Groen perspectief aan de IJsselkade

•
•
•

10. Groene en duurzame samenleving
Een groene omgeving is onmisbaar voor een plezierig leven. Door onder meer herstel en onderhoud van
landschapselementen te stimuleren, worden de prachtige uiterwaarden en het unieke Sallandse landschap
behouden. Gemeentebelang zet zich in voor zowel een letterlijk groene als figuurlijk groene en duurzame
samenleving. Daarom gaan we samen met inwoners zorgvuldig met onze leefomgeving om en kijken we ook
gezamenlijk naar een klimaatvriendelijke inrichting ervan.

Gemeentebelang gaat voor:
•
•
•
•
•

Ondersteuning van het initiatief ‘Salland loont’, waarmee agrariërs beloond worden voor het aanleggen
en onderhouden van landschapselementen en het vergroten van de biodiversiteit.
Het optimaal onderhouden en inrichten van onze mooie groene leefomgeving, met ook voldoende
aandacht voor onze prachtige parken en natuurrijke lanen.
Het continu kiezen van de klimaatbestendige optie bij alle investeringen in de openbare ruimte;
ter voorkoming van hittestress en wateroverlast.
Een verhoging en betere verdeling van het budget voor groenonderhoud en onkruidbestrijding.
Het in samenspraak met omwonenden plaats laten vinden van groenonderhoud.

GEMEENTEBELANG DEVENTER
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Aandacht voor biodiversiteit bij het snoeien en het onderhoud aan sloten, kolken en bermen.
Het met elkaar in contact brengen van bewonersgroepen, het bedrijfsleven en onderwijs om
kennisdeling en nieuwe initiatieven op gebied van duurzaamheid aan te jagen; zoals regenwaterambassadeurs en de aanleg van groene daken.
Het stimuleren van innovaties omtrent duurzaamheid.
Het stimuleren en nemen van energiebesparende maatregelen, zoals intelligente en energiezuinige straatverlichting.
Het voor nieuw te vestigen bedrijven verplicht stellen en het algemeen stimuleren van zonnepanelen op daken en infrastructuur.
Zorgvuldige participatie van omwonenden en andere belanghebbenden vóórdat initiatieven op
gebied van biogas, windmolen of zonnepanelen plaatsvinden.
Met daarbij nadrukkelijke aandacht voor landschappelijke inpassing.
Het ondersteunen en stimuleren van bestaande energiecoöperaties en nieuwe initiatieven.
Het verruimen van de hoeveelheid afval die jaarlijks kosteloos naar de stortplaats mag worden
gebracht van 100 naar 500 kg.
Het steunen van acties ter voorkoming van zwerfafval en het opruimen van afval.
Het harder aanpakken van het storten van zwerfafval.
Het denken in grondstoffen in plaats van afvalstoffen. Wat voor de één niet meer van waarde is,
kan voor de ander nog bruikbaar zijn. Ten behoeve van een circulaire economie ondersteunen we
initiatieven die hergebruik bevorderen.

Gerealiseerd:
Ten behoeve van bewustwording omtrent klimaatadaptatie is er een aantal voorstellen onder de aandacht gebracht. De hittestress in de bebouwde omgeving is door de vergaande verstening een groot
zorgenpunt. Het is van groot belang dat er in alle
wijken en buurten voldoende beplanting, gras en
bladerdek blijft of gerealiseerd wordt om de warmte
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te absorberen. Bij de opwek van duurzame energie
hebben we aandacht gevraagd voor zonnepanelen
op veelal grote oppervlakten van bedrijfsdaken.
Alles wat op daken kan worden opgewekt, hoeft niet
in ons buitengebied te worden aangelegd.
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Gemeentebelang gaat voor:
•
Blijvende nevenvestigingen van de bibliotheek in wijken en dorpen met ook ruimte voor andere lokale
voorzieningen.
•
Toegankelijke muziek-, dans- en toneel lessen voor iedereen.
•
Een verdergaande samenwerking tussen culturele instellingen, waarmee de bedrijfsvoering kan
worden versterkt en besparingen worden gerealiseerd.
•
Blijvende ruimte voor traditionele gebruiken zoals de paasvuren, dorpsfeesten, openluchtspelen,
kunst- en rommelmarkten en de kunst-fietsroute.
•
Kleinschalige subsidie ter versterking van amateurkunst.
•
Een gemeente die zich, in samenwerking met verschillende partijen, blijvend inzet voor het behoud van
cultureel en historisch erfgoed.
•
Eén uitvoeringsorganisatie voor De Schouwburg, Mimik en het Burgerweeshuis; met behoud van eigen
identiteit en uitstraling van de afzonderlijke podia.
•
Het benutten van ruimte bij andere culturele instellingen bij de uitwerking van plannen voor de
programmering van het Burgerweeshuis.
•
Het behouden van belangrijke en met onze gemeente verbonden historische collecties; door ze te
archiveren en waar mogelijk te digitaliseren, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn en blijven.
•
Het maximaal inzetten van de brede kennis over cultuur en cultuurpromotie binnen onze gemeente ten
behoeve van de promotie van Deventer.

Deventer Boekenmarkt

Gerealiseerd:

11. Cultuur

Gemeentebelang vindt verdergaande samenwerking tussen culturele instellingen belangrijk. Door
samenwerking wordt de bedrijfsvoering versterkt
en kan het geld dat wordt bespaard ingezet worden
voor de programmering. Hier is meermaals aandacht voor gevraagd. Inmiddels werken Schouwburg en Mimik al op bepaalde onderdelen samen
en wordenmogelijkheden voor een verdergaande
samenwerking onderzocht.

Wat mensen samenbrengt en met elkaar verbindt, moet te allen tijde gekoesterd en gevoed worden. Deventer
is een cultuurrijke gemeente met onder andere grote evenementen die ons zowel nationaal als internationaal
op de kaart zetten.
Corona heeft een zware wissel getrokken op de culturele organisaties en evenementen. Diverse instellingen
hebben elkaar geholpen in deze moeilijke tijd. Dit legde kansen bloot voor vernieuwing, samenwerking en
efficiëntie. Zo gaan De Schouwburg en Mimik bijvoorbeeld verdergaand samenwerken, hetgeen in onze optiek
navolging verdient.
Deventer Op Stelten

GEMEENTEBELANG DEVENTER
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Gerealiseerd:

Veiligheid is de basis voor een prettige samenleving. Het is tegelijkertijd ook een breed en complex onderwerp dat om inzet en verbinding van veel partijen vraagt. Samen met politie, jeugdorganisaties, wijkteams
en inwoners ondersteunt Team Toezicht & Handhaving de uitvoering van het beleid voor veiligheid en leefbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteitscijfers in Deventer dalen en het gevoel van veiligheid bij
inwoners toeneemt. Gemeentebelang zet in op het voortzetten van deze progressie.

Brandweer Deventer

12. Veiligheid
Alle inwoners van de gemeente moeten zich veilig (kunnen) voelen. Gemeentebelang doet alles wat in haar
macht ligt om dit te bewerkstelligen. Tegelijkertijd kunnen inwoners ook zelf een actieve bijdrage leveren aan
de verbetering van de veiligheid in eigen leefomgeving.
Cybercrime
De toename van digitale criminaliteit en ondermijning baart zorgen. Gemeentebelang wil daarom de online
weerbaarheid van inwoners vergroten.
Gemeentebelang gaat namens jongeren voor:
•
Ondersteuning van gezamenlijke initiatieven om bijvoorbeeld buurten, winkels, bedrijven terreinen en
internetgebruik veilig(er) te maken.
•
Duidelijke regels op het gebied van veiligheid en handhaving.
•
Continuering van brandveiligheidsprojecten.
•
Aanpak van huiselijk geweld.
•
Preventie van ondermijning van gezag; door voorlichting, vroegtijdige signalering en een stevige inzet
op handhaving. Ondermijning is onacceptabel.
•
Het waar wenselijk verlenen van medewerking aan de realisatie van cameratoezicht.
•
Voldoende handhavingscapaciteit.
•
Het binnen de wettelijke aanrijtijden binnen laten komen van ambulances, brandweer en politie.
•
Meer aandacht voor de begeleiding van slachtoffers van misdrijven.
•
De gemeente neemt geen initiatieven voor de teelt, distributie en verkoop van wiet en/of andere drugs.
•
Het zoeken naar een betere balans tussen veiligheid en regeldruk binnen het evenementenbeleid.
•
Het verantwoordelijk stellen van ouders voor hun overlast gevende kinderen.

Zie ommezijde voor realisaties op het gebied van veiligheid

GEMEENTEBELANG DEVENTER

De Washelden van Matz Carwash

13. Werk en inkomen
Meedoen plaatst mensen midden in de samenleving en het biedt hen waardering, zelfvertrouwen en persoonlijke groei. Iedereen doet en telt mee in onze gemeente. We gaan voor passende ondersteuning voor hen die
het op eigen kracht niet redden.

Zie ommezijde voor realisaties op het gebied van werk en inkomen
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Gemeentebelang gaat voor:
•
Actieve deelname aan de samenleving door alle inwoners en met gelijke kansen voor iedereen.
•
Recht op ondersteuning bij het vinden van passend werk of een andere vorm van deelname aan
onze maatschappij voor inwoners die door een beperking of ziekte niet als vanzelfsprekend in
aanmerking komen voor een reguliere baan.
•
Het bestrijden van jeugdwerkloosheid door het voorkomen van schooluitval en het zorgen voor een
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
•
Passende ondersteuning bij het vinden van werk voor inwoners in de bijstand.
•
Het passend en waar nodig ook stevig aanpakken van uitkeringsfraude.
•
Het voorkomen van arbeidsverdringing of oneerlijke concurrentie door subsidie
en ondersteuning.
•
Een actief beleid op de preventie van armoede. Door onder andere voorlichting en inzet van vrijwillige budgetcoaches.
•
Blijvende steun voor initiatieven die kinderen en jongeren helpen die in armoede opgroeien.
•
Een goed systeem voor het vroegtijdig signaleren en voorkomen van financiële problemen.
Snelle en gerichte ondersteuning bij schuldenproblematiek.
•
Een onafhankelijk aanspreekpunt voor ontevreden cliënten.

Gerealiseerd:
Inwoners zonder baan die op zoek zijn naar werk
zijn kwetsbaar, omdat ze voor hun inkomen afhankelijk zijn van een uitkering. Op wens van Gemeentebelang is een onafhankelijk klachtenbehandelaar
ingesteld die eventuele misstanden aan de kaak kan
stellen. Deze behandelaar rapporteert bevindingen
op jaarlijkse basis aan de gemeenteraad.
In gesprek met een klachtenbehandelaar
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De Scheg Kunstijsbaan
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14. Sport
Sporten is voor alle leeftijden van groot belang.
Vooral nu. Beweging is gezond voor lichaam en
geest en bevordert ook nog eens de saamhorigheid
in dorp, wijk en stad. Zo biedt sport ook een meerwaarde voor gezondheidszorg, onderwijs en welzijn.
Vitale sportverenigingen verdienen en krijgen onze
steun om zodoende zoveel mogelijk
mensen te laten sporten.

Gerealiseerd:
In de afgelopen periode is er meer aandacht
gekomen voor goede sportaccommodaties en vitale
sportverenigingen. Verschillende voetbalverenigingen beschikken inmiddels over kunstgras waarmee ze minder afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

15. Financiën
Gemeenschapsgeld moet zeer zorgvuldig worden uitgegeven. Gemeentebelang maakt zich daarom al jaren
sterk voor een verantwoord financieel beleid. Zo is het de afgelopen jaren gelukt om Deventer weer financieel
gezond te krijgen. Er is ruimte om tegenvallers op te vangen en nieuwe ambities te verwezenlijken. Om dit ook
in de toekomst te kunnen blijven doen, zetten we ons nuchtere financiële beleid voort.

De skyline van Deventer

Gemeentebelang gaat voor:
•
Het steunen van vitale en actieve sportverenigingen bij het voeren van een goed vrijwilligersbeleid.
•
Een inrichting van de openbare ruimte die uitnodigt om dagelijks te sporten of te bewegen.
Dit vergt geschikte wandel- fietsen hardlooproutes.
•
Toegankelijke accommodaties voor iedereen (Deventer zonder drempels).
•
Een goede geografische spreiding van sportaccommodatie voor diverse sporten.
•
Ruimte voor sportaccommodaties om maatschappelijke activiteiten te organiseren.
Denk aan naschoolse opvang, activiteiten voor ouderen en workshops voor bedrijven.
•
Samenwerking tussen sport- en zorgorganisaties.
•
Voldoende aandacht voor onze unieke Deventer Sportploeg.
•
Een goede samenwerking tussen sport en onderwijs om onze jeugd te stimuleren veel te bewegen en
gezond te eten.
•
Het belonen van verenigingen die afval-/reststoffen gescheiden aanleveren.
Bijvoorbeeld met een tegemoetkoming in hun afvalnota.
•
Bewustwording over en het stimuleren van gezonde voeding in clubhuizen en andere sportaccommodaties.

Gemeentebelang gaat voor:
•
Een gemeente die haar financiën te allen
tijde goed op orde houdt.
•
Een financieel sluitende meerjarenbegroting.
•
Het betalen van structurele uitgaven met
structurele inkomsten.
•
Voldoende buffer om financiële tegenvallers
op te kunnen vangen.
•
Het afstemmen van de uitvoering van extra
taken vanuit het rijk op het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld.
•
Een gemeente die zich beperkt tot haar
kerntaken die naar behoren worden uitgevoerd.
•
Een gemeente die voorkomt dat de OZB een
sluitpost van de begroting wordt.
•
Het niet verder vergroten van het verschil in
OZB-tarief voor particulieren en bedrijven.
•
Zorgvuldige risicoanalyses voorafgaand aan
grote projecten.
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Groepsfoto van Deventer Sportploeg
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Gerealiseerd:
Door Corona zijn verenigingen, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen in
financiële problemen geraakt. De solide financiële
positie stelde de gemeente Deventer in staat om
geld te reserveren en beschikbaar te stellen voor
deze organisaties. De coronaschade bij maatschappelijke organisaties en verenigingen is hiermee
zoveel mogelijk gecompenseerd door de gemeente.

29

De Bolwerksmolen in Deventer
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Bouwen aan een sterke samenleving
www.gemeentebelangdeventer.nl
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