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Gewoon is niet goed genoeg!  
 

Tien Punten Plan GroenLinks Apeldoorn  

 

We gaan voor duurzame vernieuwing: Gewoon is niet goed genoeg. Onze gemeente is 
prachtig en het is fijn wonen in Apeldoorn. Helaas geldt dat laatste niet voor alle inwoners. 
Ook in Apeldoorn hebben inwoners te maken met discriminatie en uitsluiting en heeft de 
Corona-crisis de inkomensongelijkheid alleen maar vergroot. Daarbij staan we voor een 
grote maatschappelijke opgave om – ook lokaal – bij te dragen aan het terugdringen van 
klimaatverandering.  
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In dit verkiezingsprogramma lees je onze ambities voor de komende jaren en hoe wij 
aankijken tegen onze gemeente. Hierbij bieden we inzicht in hoe wij de grote uitdagingen 
van deze tijd hier in Apeldoorn aan willen pakken. Het verkiezingsprogramma geeft aan wat 
je van ons kan verwachten, waar we voor gaan en waar we voor staan.  

GroenLinks Apeldoorn denkt na over de langere termijn. Besluiten die nu in de 
gemeenteraad genomen worden hebben namelijk grote gevolgen voor jouw toekomst.  

Wij gaan voor een gemeente waar je je thuis voelt en het prettig wonen is. Een 
duurzame en klimaatbestendige gemeente. En een gemeente met een stevig sociaal 
fundament.  

Je leest het in de 10 punten voor Apeldoorn: ‘Gewoon is niet goed genoeg’. 

Ons programma sluit aan op de landelijke en provinciale ambities van GroenLinks.  

Daarbij nemen we je in dit programma ook mee met een aantal zaken die we in de afgelopen 
periode gerealiseerd hebben en waarom het ook zo nodig is dat we hiermee door kunnen 
gaan.  

Zo heeft onze raadsfractie van zich laten horen rond het vuurwerkverbod, het terugdringen 
van megastallen en grootschalige landbouw, de aanpak van houtrook en de vele initiatieven 
rond Zero Waste (geen afval).  

Wij zijn er trots op dat onze groene ambities na onze inspanningen door vrijwel de gehele 
gemeenteraad zijn omarmd. Hierdoor heeft de gemeente grote stappen kunnen zetten op het 
gebied van vergroening en verduurzaming.   

Ook zat onze partij in het college van B&W en heeft met wethouder Detlev Cziesso 
Apeldoorn weer een gezonde financiële basis gegeven.  

Doorgaan is daarom nodig!  

Wij kijken terug op een raadsperiode waarin onze GroenLinks verkiezingsbeloften ook 
daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Maar zoals al aangegeven: ‘Gewoon is niet goed genoeg’. 
We zien kansen en uitdagingen voor Apeldoorn met daarbij vraagstukken die niet in één 
raadsperiode opgelost konden worden. Denk hierbij aan de aanpak van vuurwerk, het 
organiseren van passende en soms specialistische zorg, het tegengaan van discriminatie en 
racisme en het realiseren van een duurzame en groene gemeente die klaar is voor de 
toekomst.  

Daarom willen wij door! Hier hebben wij jouw steun voor nodig. Apeldoorn is uniek en dat 
ben jij ook. Dat verdient een sociale, groene en inclusieve aanpak. Dat gaan wij samen voor 
elkaar krijgen.  

 

Onze 10 punten voor Apeldoorn 
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1. Betaalbare woningen  

Om je thuis te voelen moet je wel een huis hebben. Voor veel mensen is dat op dit moment 
in Apeldoorn niet goed haalbaar. Er is sprake van woningnood en dat merk je bijvoorbeeld 
aan het toenemende aantal dak- en thuisloze jongeren en starters die geen betaalbare 
woning kunnen vinden. Ook zijn de verschillen tussen de kwaliteit van de woningen groot. 
Het risico is dat armere inwoners zich straks blauw betalen aan een energierekening terwijl 
rijke Apeldoorners er warmpjes bij zitten. Dit is onrechtvaardig en vergroot onnodig de 
verschillen. Dat gaan wij anders doen.  

GroenLinks Apeldoorn wil voor alle inwoners meer betaalbare en duurzame woningen. Dit 
doen we door: 

• Meer duurzame en betaalbare woningen in stad én dorpen te creëren. Hiermee blijft 
onze gemeente bovendien aantrekkelijk voor jongeren en starters. 

• Deze woningen worden zoveel als mogelijk gebouwd binnen de bestaande grenzen 
van stad en dorpen om ons weidse buitengebied groen en ruimtelijk te houden. 

• Ons in te zetten om nieuwe woonvormen uit te breiden, zoals mantelzorg woningen 
en woon-zorg zorgclusters. Ouderen en mensen met lichamelijke en psychische 
beperkingen te ondersteunen waar nodig. 

• We bouwen in onze gemeente zoveel mogelijk samen met woningcorporaties en 
particuliere bewonersinitiatieven. Zo houden we een divers woningaanbod in stand 
en voorkom je speculaties.  

• Duurzame woningbouw zoals bijvoorbeeld houtbouw en gebruik van groene 
bouwmaterialen te stimuleren. 

• Alle nieuw te bouwen woningen dienen aan energielabel A te voldoen.  
• Mensen die hun woning kwijtraken door scheiding of financiële problemen te helpen 

om zo menselijk en maatschappelijk leed te voorkomen.  
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• Dak- en thuislozen meer hulp te bieden bij het vinden van een woning en mee te 
laten doen in de maatschappij. Housing first vinden wij een mooi voorbeeld van hoe 
we dat in Apeldoorn zouden kunnen aanpakken.  
 
 

 

2. Iedereen doet en telt mee  

De kans bestaat dat je, ook in Apeldoorn, te maken hebt met discriminatie of uitsluiting op 
basis van bijvoorbeeld huidskleur, seksuele voorkeur of sociale klasse. Als je afwijkt van de 
witte heteronorm is de kans nou eenmaal groter dat je slachtoffer wordt van geweld. 
GroenLinks Apeldoorn vindt dit niet kunnen. Het is heel simpel: Om je thuis te voelen, moet 
je je veilig voelen. Heb je een beperking? Ook dan is het lastiger om echt mee te doen in de 
maatschappij. Initiatieven om racisme en discriminatie tegen te gaan zijn hard nodig.  
 
GroenLinks Apeldoorn vindt dat iedereen in Apeldoorn zich veilig moet voelen, jij ook thuis 
én op straat. Wij zetten ons in om:  
 

• GroenLinks Apeldoorn zal aandacht blijven vragen en zich blijven inzetten voor een 
inclusieve samenleving. 

• Sociaal werk in de wijken te stimuleren. Dit is een onmisbare kracht om verbindingen 
te realiseren.  

• Culturele activiteiten vanuit de samenleving te stimuleren.  
• Organisaties die zich inzetten tegen racisme en discriminatie te steunen.  
• Organisaties te steunen die zich inzetten om de toegankelijkheid van onze 

maatschappij te vergroten voor mensen met een beperking. 
• Initiatieven vanuit de buurt en de wijk om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan te 

stimuleren. 
• Werknemers van de gemeente Apeldoorn deel te laten nemen aan een programma 

om racisme en discriminatie binnen en door de organisatie tegen te gaan.  
• Ervoor te zorgen dat Apeldoorn een regenbooggemeente blijft. 
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3. Apeldoorn heeft een stevig sociaal fundament  

Als burger kan je te maken krijgen met hoge drempels en ingewikkelde regels om hulp te 
kunnen krijgen. Of het nu gaat om (tijdelijk) extra inkomsten of hulpverlening voor jezelf of je 
kind. Je kan het gevoel krijgen: Word ik wel serieus genomen? Word ik niet veroordeeld om 
wie ik ben? Vertrouwt de overheid mij wel?   

Het uitgangspunt van GroenLinks Apeldoorn is: Vertrouw je inwoner. Gelukkig vinden er 
steeds meer projecten plaats met dat uitgangspunt. Of het nu gaat om Housing First, waarbij 
daklozen allereerst een woning krijgen om verder te komen. Of om een basisinkomen 
waarover geen verantwoording afgelegd hoeft te worden. Wij maken ons zorgen dat de 
controles van de overheid en de ‘regelkramp’ te vaak is gebaseerd op vooroordelen en 
onterechte besluiten. Neem bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Het kost ons allemaal veel 
minder als de burger niet continu gecontroleerd moet worden. En het levert direct een fijnere 
samenleving op.  

GroenLinks staat voor een overheid die vertrouwen in je heeft, ongeacht je achternaam, 
huidskleur of van wie je houdt. Een overheid die je helpt als je hulp nodig hebt en je helpt om 
de hulp te krijgen die je nodig hebt. Punten die hier aan bijdragen zijn:  

• Stille armoede wordt aangepakt. Vertrouwen is uitgangspunt bij het verstrekken van 
een basisinkomen. Tegenstrijdige regelgeving wordt tegengegaan, onnodige 
bureaucratie geschrapt. 

• Alle overheidsinformatie dient begrijpelijk en op taalniveau B1 te zijn.   
• Alle regels zijn duidelijk en begrijpelijk opgeschreven.  
• Alle voorzieningen voor burgers staan op een rij beschikbaar en je begrijpt direct 

waar je aan kan kloppen met jouw vraag.  
• Medewerkers van de gemeente en lokale voorzieningen denken met je mee en 

luisteren naar jouw vraag.  
• Alleen noodzakelijke informatie voor het bieden van hulp wordt verzameld en 

vastgelegd. Je privacy wordt beschermd.  
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• Misstanden in de jeugdzorg worden onderzocht en aangepakt. Organisaties worden 
ondersteund bij het verbeteren van hun zorg- en dienstverlening naar aanleiding van 
de onderzoeken.   

• GroenLinks Apeldoorn staat voor voldoende opvangplekken voor slachtoffers van 
huiselijk geweld.  

• De gemeente zorgt ervoor dat gespecialiseerde zorg beschikbaar is voor de 
kinderen, jongeren én volwassenen die dat nodig hebben. Ook als dat buiten de 
gemeente wordt uitgevoerd.  
   

 

 

4. Schone energie van dichtbij  

De klimaatcrisis is nu. Ook jij ziet en merkt daarvan de gevolgen. GroenLinks vindt dat we 
deze crisis vooral ook in samenwerking met andere landen in de Europese Unie aan moeten 
pakken. Wij steunen onze partij daarin, maar we mogen niet afwachten. We merken hier in 
Apeldoorn ook de gevolgen en gaan veel doen om het tij te keren.  

We moeten nu in actie komen om te voorkomen dat de klimaatcrisis blijvende gevolgen gaat 
hebben. Duurzaam, samen, eerlijk, circulair en natuurpositief zijn daarbij voor ons 
kernbegrippen. De energietransitie mag geen nieuwe problemen veroorzaken of de kloof 
tussen rijk en arm vergroten. We zetten onze schouders er onder en werken aan een 
gezonde, duurzame en gelijkwaardige toekomst. Wie daarbij extra ondersteuning nodig 
heeft, kan daar op rekenen. We hebben als gemeente een regierol in de energietransitie. We 
zetten volop in om samen met inwoners, eerlijke beslissingen te nemen die positief uitwerken 
op natuur en samenleving.  

GroenLinks Apeldoorn wil meer schone energie van dichtbij.  

• We meten jaarlijks of Apeldoorn de ambitieuze duurzaamheidsdoelen behaalt. Als het 
nodig is nemen we maatregelen om deze wel te kunnen halen. Naar beneden 
bijstellen is geen optie. 

• We gebruiken slimme plekken zoals daken van bedrijven, kantoren en 
parkeerplaatsen om energie op te wekken.  

• We stimuleren het bedrijfsleven om hun bedrijf te verduurzamen.  
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• We ondersteunen mensen met woningisolatie en het aanleggen van duurzame 
energiebronnen.  

• We zetten extra in om inwoners die het niet breed hebben bij de aanleg van 
woningisolatie en andere duurzame investeringen in hun woning te helpen. Wij doen 
dat onder andere in samenwerking met woningcorporaties. 

• Groene tuinen en goede afwatering helpen tegen de opwarming van de aarde en de 
opvang van (extreme) neerslag. We stimuleren mensen om hier een rol in te pakken.  

• Als we in Apeldoorn duurzaam energie opwekken is energie uitruil van gebruikers 
makkelijker. 

• We geven ruimte aan grootschalige opwek van duurzame energie zoals zonneparken 
en windparken. Waarbij we dit lokaal willen organiseren in samenwerking en 
samenspraak met inwoners.  

 
 

 

5. Groene stad en dorpen  

Heb jij ook gemerkt dat Apeldoorn zo heerlijk groen is? Je fietst binnen een half uur over 
groene fietspaden naar de andere kant van de stad. En kom je buiten de stad, dan geniet je 
direct van onze fijne groene en weidse omgeving of de prachtige bossen. GroenLinks is 
mede-initiatiefnemer van het plan om in de binnenstad meer ruimte te geven aan water en 
groen: De parkstad. Ook voor de warme zomers is het belangrijk dat er meer groen in onze 
stad is. Daarom willen we dat ook op de bedrijventerreinen realiseren. De dorpen zijn groen 
en dat willen we graag zo houden.   

GroenLinks Apeldoorn wil dat Apeldoorn de groenste gemeente van Nederland wordt! Om dit 
te realiseren gaan we: 
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• Hergebruik en het gebruik van groene materialen stimuleren.  
• Door met de investeringen in het groenonderhoud.  
• Realisatie van meer groen in de bebouwde omgeving. 
• Uitbreiding en onderhoud van groene fietspaden in binnen- en buitengebied 

stimuleren. 
• Ons inzetten voor het uitbreiden van groene plekken op industrie- en 

bedrijventerreinen.  
• Groen in de dorpen en hun omgeving beschermen.  
• Biologische landbouw en veeteelt stimuleren. 
• Zorgen dat recreëren in het groen mogelijk blijft.  
• Investeren in onderhoud en beheer van de groene omgeving. 

 

6. Natuur en stilte terug op de Veluwe  

Wist jij al dat het niet goed gaat met de Veluwe? Het aantal planten- en diersoorten gaat 
hard achteruit. Door hoge zomertemperaturen verdroogt de natuur, door stikstof van 
landbouw en verkeer verdwijnen planten en vogels. De Veluwe is en moet een gebied blijven 
waar dier en mens stilte en rust vindt. GroenLinks steunt de actiegroep Red de Veluwe die 
actie voert tegen de uitbreiding van Lelystad Airport en laagvliegroutes. Ook steunen wij 
plannen om de toegang van bezoekers en recreanten in sommige delen te beperken. Want 
als het te druk wordt, beleeft niemand meer plezier aan de Veluwe.  
 
GroenLinks Apeldoorn wil natuur en stilte terug op de Veluwe om de natuur in volle glorie te 
behouden. We willen: 

 
• Dag en nacht 100 km op de snelweg om bij te dragen aan het terugdringen van de 

stikstofproblematiek. 
• Initiatieven om stiltegebieden te handhaven stimuleren.  
• Dat recreatie mogelijk is, maar sommige gebieden ook bescherming verdienen.  
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• De uitbreiding van Lelystad Airport tegengaan. We gebruiken al onze contacten om 
dat te bereiken. 

• We gebruiken al onze contacten om te streven naar een vliegveld Teuge waarop 
enkel elektrisch aangedreven vliegtuigen starten en landen.  

 

7. Werken in de nieuwe economie  

Het is geen nieuws. Apeldoorn vergrijst al jaren. Tegelijkertijd zijn we een broedplaats van 
innovatieve bedrijvigheid op het gebied van veiligheid en inzet van slimme technologie. Hoe 
kunnen we voorkomen dat jongeren vertrekken uit Apeldoorn voor werk of opleiding? Hoe 
kunnen we de vergrijzing tegen gaan? Om hier een antwoord op te bieden willen wij vormen 
van werkgelegenheid stimuleren waar je als jongere direct baat bij hebt. Werkgelegenheid 
waar toekomst in zit. Juist op het gebied van veiligheid, innovatie en slimme technologie. 
Daarnaast stimuleren we ook projecten die bedrijven en woningen duurzamer maken.  

Als je inkomen wegvalt of je werk dan is dat enorm ingrijpend. In Apeldoorn helpen we 
daarom inwoners aan bestaanszekerheid en ondersteunen we mensen bij hun wens voor het 
vinden van (vrijwilligers)werk.  

GroenLinks Apeldoorn wil werkgelegenheid in Apeldoorn stimuleren door slimme 
samenwerkingen en toekomstbestendige banen te realiseren.  

• We investeren in slimme technologie. De gemeente is duidelijk en open over welke 
technieken gebruikt worden. GroenLinks kijkt kritisch mee om de privésfeer van 
inwoners te beschermen.  

• Bedrijven die investeren in het verduurzamen van hun panden kunnen op onze steun 
rekenen.  

• We stimuleren biologische en circulaire landbouw, duurzaam bouwen, installatie- en 
energietechniek. 
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• We staan voor bestaanszekerheid en inkomen van de inwoners. En we helpen je met 
het vinden van een (vrijwilligers)baan. 

• We stimuleren ondernemingen die zich bezig houden met hergebruik van materialen 
en een inclusieve economie. 

• We investeren in werkgelegenheid in de bouw (waarbij het zwaartepunt ligt op 
starterswoningen en sociale woningbouw) zodat jongeren daar een goede opleidings- 
en werkplek kunnen vinden. 

 

8. Sport en cultuur voor alle Apeldoorners  

Als je wilt sporten of bezig bent met een vorm van kunst of cultuur, dan is het heel belangrijk 
dat je dit zonder drempels kunt doen. Helaas is dit niet voor iedereen betaalbaar. Ook 
lichamelijke of mentale beperkingen kunnen daarbij in de weg staan. Sport en cultuur zijn 
onlosmakelijk verbonden aan de emotionele en lichamelijke gezondheid. Daarom is het voor 
ons een speerpunt om dit voor alle Apeldoorners bereikbaar en toegankelijk maken.  

GroenLinks Apeldoorn wil dan ook dat sport en cultuur voor alle Apeldoorners toegankelijk is:  

• In elke wijk moeten er trap- en speelveldjes zijn.  
• Sportverenigingen zijn ontzettend belangrijk, we blijven ons inzetten voor goede  

sportaccommodaties.  
• Stimuleren van het ontwikkelen van multifunctionele en toegankelijke sportparken en 

buitenruimten in dorp en wijk. 
• Apeldoorn is en blijft ook een bruisende gemeente met tal van festivals zoals 

Drakenboot en Roots in the Woods.  
• GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een breed en toegankelijk  

cultureel aanbod. Niet alleen voor de grote culturele instellingen, maar ook voor de  
verenigingen in de amateurkunst. Dat blijven wij doen. 

• Cursussen en activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn.  
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9. Onderwijs voor een veilige en duurzame toekomst  

Als je praktisch bent opgeleid is daar vaak minder waardering voor dan wanneer je aan een 
universiteit hebt gestudeerd. GroenLinks vindt dat er veel meer aandacht en waardering 
moet zijn voor praktijkgericht onderwijs. Om een toekomst te bieden voor jongeren in het 
middelbaar beroepsonderwijs ondersteunt GroenLinks initiatieven om onderwijs en 
bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Bedrijven in Apeldoorn staan te springen om praktisch 
geschoolde mensen in de techniek en bouw. Ook op het gebied van de veiligheidssector 
kunnen veel jongeren lokaal opgeleid worden. In de zorg en het toerisme zijn tekorten in het 
personeel. Onderwijs daarvoor is in Apeldoorn te vinden. Onderwijs voor de jongsten moet 
vrij toegankelijk zijn en gericht op een gezonde ontwikkeling.  
GroenLinks wil dat er onderwijs mogelijkheden zijn voor alle niveau’s en ondersteunen de 
initiatieven voor hoger en universitair onderwijs in Apeldoorn. 

GroenLinks Apeldoorn wil onderwijs voor een duurzame toekomst voor jou en de gemeente 
door: 

• Te investeren in de bouw van (starters)woningen. Hiermee creëren we 
werkgelegenheid en een plek om te wonen.  

• Evenementen te organiseren en te stimuleren die bijdragen aan de aantrekkelijkheid 
van de gemeente en mogelijkheden bieden voor werk- en stageplekken.  

• Ouders en/of opvoeders te ondersteunen om het onderwijs aan het kind aan te 
passen als kinderen vastlopen. Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op 
onderwijs.  

• Te stimuleren dat scholen een veilige omgeving zijn. Door het reguleren van het 
verkeer en het stimuleren van groene en duurzame scholen en schoolpleinen.  

• Bedrijven te ondersteunen bij het maken van werkervaringsplekken voor onze MBO 
en HBO studenten.  
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10. Investeren in gezondheid  

Je wilt gezond oud kunnen worden. Als je weinig te besteden hebt is de kans dat je minder 
oud wordt groter. De Corona-crisis heeft de verschillen tussen arm en rijk eveneens vergroot. 
De achterstanden in het onderwijs zijn groter geworden en de inkomensverschillen ook. 
GroenLinks Apeldoorn gaat alles op alles zetten om die verschillen kleiner te maken. Als jij 
zorg nodig hebt wil je de vrijheid hebben om te beslissen hoe dat het beste voor je geregeld 
wordt. Wij willen niet de mens in het systeem passen, maar dat het systeem mensen 
ondersteunt.  

GroenLinks Apeldoorn investeert in de gezondheid van Apeldoorners door: 

• Actief initiatieven aan te moedigen die bijdragen aan het verminderen van onnodig 
bureaucratische procedures bij bijvoorbeeld de aanvraag van zorg. 

• Mantelzorgers te ondersteunen bij hun zware verantwoordelijkheid. Er wordt immers 
steeds meer en meer een beroep op hen gedaan.   

• Het terugdringen van gezondheidsverschillen door actieve preventieve strategieën 
via scholen, wonen en werk. De GGD dient te ondersteunen bij onderzoek en 
actieplannen.  

• GroenLinks Apeldoorn wil dat de gemeente Apeldoorn het ‘Schone lucht akkoord’ 
ondertekent en uitvoert.  

• Gezondheidscentra in de wijk te stimuleren. Deze staan dicht bij de mensen om hen 
te helpen met informatie en begeleiding.  

• Ondersteuning te bieden bij het organiseren van de zorg en hulp bij regels en 
bureaucratie.  

• Het tegengaan van onnodige regels en zakelijke benaderingen.  

 
 
Waar bouwen we op voort?  
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We willen ons verkiezingsprogramma zo goed mogelijk realiseren. Dat betekent dat we 
partijen opzoeken die met ons op één lijn liggen. Net zoals ons dat de afgelopen vier jaar 
bijzonder goed gelukt is. We zoeken daarbij ook eventuele nieuwe partijen op die de raad in 
komen. Als ervaren bestuurderspartij vinden we het belangrijk dat er een stevig 
gemeentebestuur blijft staan.  

Wie deden dat namens GroenLinks in de Gemeenteraad en het college van B&W?  

In 2018 hebben wij samen met VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA en D66 een coalitie gevormd. 
Detlev Cziesso nam namens GroenLinks plaats in het college van burgemeester en 
wethouders. Hij is als wethouder verantwoordelijk voor: Financiën, Kunst & Cultuur, Jeugd 
en Gezondheid.  

In de gemeenteraad waren we actief met Danny Huijzer, Rachel Gasper-Rothengatter, die in 
2021 is opgevolgd door Dieuwke de Boer, en Paul Baart. De gemeenteraadsleden worden 
ondersteund door de fractievertegenwoordigers Dieuwke de Boer en Henk Veneman. Samen 
met de steunfractieleden Ellen Soorsma, Eva Siebelink, Dorise van Riel en Ewald te Koppele 
vormen zij het politieke hart van onze afdeling.  

Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen jaren  

Bij een duurzame gemeente hoort ook duurzaam financieel beleid. In de afgelopen 10 jaar 
heeft Detlev als wethouder Financiën hard gewerkt om Apeldoorn weer financieel gezond te 
maken.  

Het was niet makkelijk: De Corona-pandemie brak uit, tekorten voor jeugdzorg en WMO 
liepen op. Desondanks is Detlev geslaagd in zijn opdracht: Financieel herstel in 2022. En dat 
is gelukt door met de andere partijen samen te werken.  

De sinds 2012 ontstane achterstanden in het onderhoud van wegen en gebouwen is in de 
afgelopen raadsperiode ook ingelopen.  

Ook kan je nog steeds bij de gemeente Apeldoorn terecht voor een uitkering en hulp. De  
kosten hiervan zijn gelukkig beperkt bij jou als inwoner terechtgekomen. Daarnaast ligt de 
stijging van gemeentelijke woonlasten net iets hoger dan het inflatieniveau.  

Groene opgaven 

In de gemeente Apeldoorn hebben we de afvalberg tot de helft teruggebracht. We zijn 
hiermee op de goede weg om ons streven van 30 kg restafval in 2025 te halen.  

Energie bespaarden de inwoners van Apeldoorn en de bedrijven en gemeente door:  

• Meer en betere isolatie.  
• Het gebruik van vervuilende brandstoffen terug te dringen.  
• En groene energie verder te ontwikkelen. 

Samen met de andere gemeenten in de Cleantech Regio en de inwoners van Apeldoorn is 
dit gelukt.  

Nergens meer rondslingerend afval in de gemeente. Dat is een grote uitdaging en opdracht. 
Onze raadsleden waren daar niet alleen alert op in de gemeenteraad, maar deden ook zelf 
actief mee aan de Zero Waste acties. 
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In bijvoorbeeld Kerschoten en Loenen is een plan gemaakt hoe deze wijken/gebieden het 
beste verwarmd kunnen worden. Waarbij zij minder of geen aardgas gaan gebruiken. Dit 
gaat in alle wijken gebeuren.  

Natuurlijk is ook de gemeente zelf niet achtergebleven. Gebouwen van de gemeente, maar 
ook bijvoorbeeld kerken, zijn geïsoleerd en hebben zonnepanelen. Het hergebruik van 
materialen is een belangrijk onderdeel geworden van de aanbestedingen in onze gemeente.  

Bij de renovatie van de openbare ruimte in de wijk “De Parken” hebben wij op dit gebied 
aansprekende vorderingen gemaakt. Bij wijkvernieuwing word je ook als inwoner betrokken.  

Steeds meer krijgen voetgangers en fietsers voorrang in Apeldoorn. Ook elektrische 
deelscooters, deelfietsen bij bushaltes en een uitgebreid net van elektrische laadpalen hoort 
hierbij.  

Daarnaast blijven we ons inzetten om een directe treinverbinding tussen Apeldoorn en 
Arnhem voor elkaar te krijgen.   

Iedereen doet mee  

In het collegeakkoord spraken we af dat alle inwoners meetellen en niemand vergeten wordt. 
Als je hulp nodig hebt dan moet je dat kunnen krijgen. Dat is een flinke opgave. Samen055 is 
gerealiseerd, huisartsen hebben praktijkondersteuners en er is een gerichte buurtaanpak.  

In 2015 kregen de gemeenten meer verantwoordelijkheid in het organiseren van zorg en 
inkomen. Dit is aangegrepen om de kwaliteit te verhogen. Ook hier praat je als inwoner mee. 
Zelf of via belangenvertegenwoordigers zoals Dorps- en Wijkraden of de Adviesraad Sociaal 
Domein. Steeds vaker ook via direct betrokken inwoners die hierin (financieel) ondersteund 
worden.  

Mensen hebben last van houtrook. Het is een lucht die direct invloed heeft op de gezondheid 
van mensen. Dit probleem heeft onze fractie heel voortvarend opgepakt en centraal gesteld 
in raad en samen met onze inwoners.  

Het vuurwerkverbod. Niet altijd een populair thema en toch weten steeds meer mensen dat 
(huis)dieren en mensen hier enorm veel last van hebben. Wij willen een nieuwjaarsfeest voor 
alle inwoners en gaan dus door met de plannen om dit voor elkaar te krijgen.  

Onderwijs 

Er is weer HBO en Universitair onderwijs in Apeldoorn. Apeldoorn is de 
“veiligheidshoofdstad” van Nederland. Onderwijsinstellingen, het opleidingscentrum van de 
Koninklijke Marechaussee en de Politieacademie en de desbetreffende legeronderdelen zijn 
hierin de partners.  

Slimme technologie 

Apeldoorn is ook “Smart City”. Dat houdt in dat we gebruik maken van moderne technologie 
in Apeldoorn. Bijvoorbeeld door geluidssensoren die verschillende soorten geluidshinder 
meten, het meten van de kwaliteit van de lucht, verkeersafhandeling en sensoren die de 
waterbehoefte van planten en bomen aangeven.  
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De eventuele bedenkingen met betrekking tot 5G en bescherming van privacy heeft 
GroenLinks Apeldoorn bespreekbaar gemaakt. Tijdens openbare bijeenkomsten voor 
inwoners en raadsleden vertelden experts over de ontwikkelingen. Dat deden we ook met 
onderwerpen zoals sociale inclusie, houtrook en vuurwerk.  

We kijken terug op een succesvolle raadsperiode waar door nauwe samenwerking veel van 
onze programma punten gerealiseerd zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


