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Wie van het Veluwemassief 
naar de IJssel loopt, kan maar 
tot één conclusie komen: De 
gemeente Brummen is met 
afstand de mooiste gemeente 
van Nederland!  
Daar wil de PvdA zich met 
hart en ziel voor inzetten. 
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Verkiezingsprogramma 2018-2022  
 

ZEKER! Aan de slag 

De PvdA wil doorgaan! Door de financiële crisis en strengere milieueisen zat de gemeente Brummen 

in de afgelopen jaren op slot. Door de genomen maatregelen is het herstel op gang gekomen en kun-

nen we de komende jaren weer verder werken aan de het realiseren van de plannen die te lang in de 

la zijn blijven liggen. We kunnen weer bouwen. En de PvdA wil bouwen! Bouwen aan goede sociale – 

en maatschappelijke voorzieningen, bouwen aan goed en duurzaam wonen, bouwen aan het behoud 

en uitbreiden van de werkgelegenheid, bouwen aan een voorbeeldige gemeentelijke organisatie. 

Kortom: bouwen aan een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Dus: we willen 

actie en gaan samen aan de slag! 

  

1 Sociaal & Duurzaam  
 
Die twee woorden zeggen alles waar de PvdA in Brummen voor staat. Omdat we samen met inwo-

ners willen werken aan sociale dorpen in een schone omgeving. Waar mensen naar elkaar omkijken 

en waar zij allemaal, van hoog tot laag, kansen krijgen om mee te doen. Want er is alleen duurzame 

toekomst als niemand buiten spel komt te staan. Een toekomst waar iedereen mee kan doen en waar 

we samen aan kunnen werken. Dat is waar wij als Brummense PvdA al meer dan zeventig jaar voor 

staan! 

Ook in de komende jaren gaan we met de inwoners aan de slag met goede, realistische ideeën om 

onze dorpen nog mooier en socialer te maken. Met goede voorzieningen voor jong en oud. Dicht bij 

de mensen. Dus blijven wij investeren in goed wonen, werk, vervoer, onderwijs, sport, cultuur, welzijn 

en zorg. Zo zijn wij er de afgelopen jaren in geslaagd om mensen die zorg nodig hebben ook zorg te 

geven. Maar we zijn nog niet klaar. Want we willen niet meer van hetzelfde. We willen het ook beter 

en anders. Want voor ons blijft gelden: Mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg!  

Voor de PvdA is een duurzame samenleving ook een schone samenleving! Want dat is een samenle-

ving die toekomst heeft. Dat betekent minder olie en gas en meer duurzame energie. Simpelweg om-

dat een vervuilende, ‘rokende’ 

samenleving ongezond is! Ook 

in Brummen. En voor ons be-

tekent het nog iets: ook hier 

moet iedereen aan mee kun-

nen doen. Ook hier dragen de 

sterkste schouders, de zwaar-

ste lasten. De gemeente 

Brummen heeft met de koers 

op 2030 energieneutraal een 

start gemaakt, maar we zijn er 

nog lang niet! We gaan met 

nog meer schone energie een 

mooie spurt maken. Op naar 

de 100% in 2030.  Renovatieproject Veluwonen aan de Volmolenweg:. Energieneutraal: 0-op-de-meter! 
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Actielijst voor een sociale gemeente: 
 
 Ook straks geldt: mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg. Daar blijven wij bij. Dus we blijven 

investeren in het lokale wijkteam ‘Team voor elkaar’. Professionele hulp, dichtbij mensen, in je ei-

gen buurt. 

 Uit alle gesprekken blijkt dat als het om zorg en welzijn gaat inwoners niet meer of minder van 

hetzelfde willen. Ze willen het vooral anders. Veel meer in eigen regie. Dus nu is het tijd voor een 

andere aanpak en innovatie. Bijvoorbeeld door mooie initiatieven als ‘De Droom’ of ‘De Mollenhof’ 

meerjarig te ondersteunen. 
 

 
Investeren in onderwijs 

 We blijven investeren in goed onderwijs. Van 0 tot 18 jaar, want kinderen zijn de toekomst. 

 De PvdA blijft zich inzetten voor goed en sociaal WMO-vervoer, het zogenaamde PlusOV. Na de 

valse start van 2017 moet het nu echt beter en schoner! 

 De arbeidsplaatsen/banen die we hebben willen we behouden. Investeren in de mogelijkheden 

van de industrie is investeren in de toekomst.  

 Lokale economie is ook versterken van de lokale markt. De gemeente kan daar een voorbeeld in 

geven door meer lokaal aan te besteden. Dat helpt ondernemers en geeft mensen een kans. 

 Samen met Team voor Elkaar en andere partijen gaan we op zoek gaan naar nieuwe kansen en 

nieuwe vormen van beschut werk. En vanzelfsprekend heeft ook de gemeente de opdracht werk 

te creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 

 Scholing en (beschut) werk voor mensen die nu nog langs de kant staan.  

 We willen, dat gezinnen met schulden worden geholpen bij de aanpak van hun problemen. Bo-

vendien moeten preventie en nazorg een veel belangrijker rol spelen. Daar mogen kinderen niet 

de dupe van worden. 

 Brummen is terecht regenbooggemeente. Dat betekent dat we het voorbeeld moet geven. Bij-

voorbeeld met het aanstellen van een vertrouwenspersoon.  

 Iedereen heeft recht op een veilige buurt en kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. Wij 

willen net als in Deventer de ‘Brummense Schoonfamilie’ introduceren en buurtbewoners bij het 

leefbaar houden van hun omgeving betrekken.  
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Actielijst voor een duurzame gemeente: 
Wij willen blijven investeren in een duurzame gemeente met: duurzaamheidleningen voor huiseigena-

ren.  

 Wij maken goede prestatieafspraken met de woningstichting. 

 We gaan verder met de projecten met de lokale energie coöperatie, Brummen Energie. Met zon-

neparken zoals Doonweg in Eerbeek en Elzenbos in Brummen.  

 We gaan in gesprek met agrariërs, sportverenigingen en landgoedeigenaren. Want ook daar kun-

nen wij een duurzaam steentje bijdragen. Bijvoorbeeld met leningen. 

 De overheid geeft het goede voorbeeld. Met energieneutrale gebouwen en duurzame straatver-

lichting. We werken aan energieneutraal leerlingen- en WMO-vervoer. Ook willen we werken aan 

het terugdringen van het gebruik van plastic. Met een innovatiecentrum voor de papier kunnen we 

met alternatieven komen. 

 De ontwikkeling van vliegveld Lelystad mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid, daarom plei-

ten wij ervoor dat eerst het complete luchtruim wordt herzien. 

 De Papierindustrie doet mee. Zij produceert naast papier en karton veel warmte, die niet benut 

wordt. Dat kan beter! Er liggen enorme kansen voor wat wij noemen: de “Trias Thermica”:  

      warmtedistributie, opslag en opwekking. Daar gaan we samen letterlijk werk van maken. 

 Restwarmte van de industrie kan simpelweg naar ieder Eerbeeks huis. In 2022 zijn de eerste 500 

woningen en het industrieterrein Eerbeek-zuid aangesloten op de warmte van de industrie. 

 Kinderen zijn de toekomst. Dus scholen doen mee met goed lesmateriaal over duurzaamheid. 
 

2 Cultuur & Sport  
 
Cultuur  

Cultuur behoort tot de kern van de PvdA. Het is 

het hart van de sociaaldemocratie. Want: cultuur 

inspireert, verbindt en geeft kleur aan de samen-

leving.  Cultuur is belangrijk voor de creatieve 

ontwikkeling van jong en oud, voor  toerisme en 

recreatie. En daarmee levert cultuur ook een 

bijdrage aan de economische bedrijvigheid in de 

gemeente. 

Brummen is rijk aan zangkoren en muziekvere-

nigingen. De culturele stichting biedt een podium 

voor zowel professionele als voor amateuroptre-

dens en concerten. De bibliotheek zorgt voor de 

ontwikkeling van fantasie, kennis en leesvaar-

digheid. De PvdA wil er voor zorgen dat cultuur 

voor iedereen, jong en oud, toegankelijk is en 

blijft. Het ontbreekt in de gemeente Brummen 

aan een gedragen beleidskader, een visie op 

cultuur, waardoor er wellicht te weinig financiële 

middelen voor cultuur beschikbaar gesteld zijn.   

 
Kunstroute IJsselbiënnale 
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Sport  

Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Het kunnen beoefenen van een sport 

dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook als de financiële middelen thuis ontoereikend zijn om lid 

te kunnen worden van een sportvereniging. Daarom wil de PvdA blijven investeren in sport; zowel  in 

de wedstrijdsport en als in de recreatieve sport en sport op scholen. We willen de goede sportaccom-

modaties behouden en waar nodig uitbreiden of moderniseren. Waar mogelijk krijgen de sportvereni-

gingen meer zelfstandigheid als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Zij zien 

immers het eerst wat er aan onderhoud nodig is. De oprichting van de sportkoepel “Sportkompas” 

voor de binnensport vinden we een goede ontwikkeling.  

Actielijst voor cultuur en sport 

 
 Iedereen moet mee kunnen doen aan sport. Dat geldt zeker voor de jeugd. Er mogen geen finan-

ciële drempels liggen. Want sporten is gezond en sociaal belangrijk.  

 We staan voor het verenigingsleven. We gaan met de verenigingen spreken over de inzet van de 

onderhoudsgelden om overal goede sportaccommodaties te houden.  

 Wij blijven investeren in sportcoaches. Ze doen belangrijk werk in de buurt en op scholen door op 

een leuke manier zoveel mogelijk mensen 

‘van de bank te trekken’ en in beweging te 

krijgen.  

 Brummen barst van de cultuur, daar 

willen we meer mensen bij betrekken. Het 

budget voor cultuur moet, wat de PvdA be-

treft, naar een hoger niveau. 

 We willen ons inzetten voor het sa-

men met de culturele instellingen opstellen 

van een visie op cultuur om de positieve 

invloed die cultuur heeft op het dagelijkse 

leven van jong en oud zo goed mogelijk te 

benutten. 
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3 Aan de slag in Eerbeek 

 
De gemeente heeft in Eerbeek terecht de regie gepakt en nu hebben dorp en industrie weer een toe-

komst! Dat betekent in de eerste plaats woningen bouwen. Niet alleen op de Lombok en de vrijgeko-

men schoollocaties. Maar ook rond Beekwal, de oude mavo en het Tjark Riks. Er is een heel grote 

behoefte aan betaalbare appartementen waar ouderen in hun ‘derde levensfase’ maar al te graag 

willen wonen. Huur en koop. Nu kan het! Maar er is ook nog steeds grote behoefte een betaalbare 

huizen voor jonge gezinnen. Jongeren moeten toch terecht kunnen in het eigen dorp. Goed wonen in 

mooi Eerbeek! 

Nu Eerbeek binnenkort van het slot af is, zijn industrie en gemeente eindelijk uit de ‘loopgraven’ ge-

komen. Niet alleen het dorp heeft weer een toekomst. Ook de industrie. En ook daar gaan we mee 

aan slag. Want Eerbeek is Papier en die 2500 banen willen we behouden. Met het nieuwe, duurzame 

logistiek centrum op het Burgersterrein geven we de industrie niet alleen de ruimte om te bouwen aan 

hun toekomst. We stellen ze ook in staat hun eigen terrein beter te benutten. Met oog voor de omge-

ving. We kunnen het vrachtverkeer met en tussen de bedrijven veel beter gaan regelen. Bijvoorbeeld 

met elektrisch vervoer. Maar we willen ook dat fietsers en voetgangers erop vooruitgaan! Met eigen 

routes en fietspaden. Goed werken in mooi Eerbeek! 

En tot slot, maar allesbehalve 

onbelangrijk: nu kunnen we ook 

eindelijk aan de slag met het 

centrumplan van Eerbeek! De 

kale vlakten kunnen worden 

bebouwd. Rondom het ver-

nieuwde Stuyvenburchplein 

willen we samen met de bewo-

ners invulling geven aan een 

aantrekkelijk, modern en ver-

keersveilig centrum. Waar een 

plek is voor horeca, cultuur, 

maatschappelijke dienstverle-

ning en toerisme. Met voldoen-

de en gevarieerd winkelaanbod. 

Om dit in Eerbeek mogelijk te maken wil de PvdA samen met andere partijen, zoals Provincie, de 

papierindustrie en het waterschap  een investeringsfonds oprichten. Voor dit fonds is in ieder geval 

zes miljoen beschikbaar. Deze zijn overgebleven van de twaalf miljoen die indertijd werd uitgetrokken 

voor het oorspronkelijk centrumplan. In Brummen is inmiddels meer dan zes miljoen besteed aan de 

renovatie en vergroten van het nieuwe gemeentehuis. Eerbeek verdient ook zo’n plek. Zo kunnen 

onze inwoners bouwen aan het mooie dorp Eerbeek. Samen aan de slag! 

Actielijst voor Eerbeek: 
 
 We gaan eindelijk bouwen! Woningen voor jong en oud! Op de Lombok, de schoollocaties, maar 

ook de nodige appartementen in en rond het centrum. 

 We willen ons inzetten voor een nieuw ontmoetingscentrum, waar allerlei activiteiten bij elkaar 

komen. De nieuwe verenigingszaal voor het dorp en het gemeenteloket. Met zoveel mogelijk aan-
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verwante voorzieningen en ook een café met terras. Het wordt het startpunt voor een mooi cen-

trum. Een mooie plek waar je samen kunt komen, kennis kunt maken met ‘De Papierindustrie’, 

een boek kan lenen of even onderuit kunt zakken op het terras.  

 Zorgen dat de toerist een gastvrij onthaal krijgt op het nieuwe Ellis Ligtleeplein naast het VSM-

station ‘Eerbeek’. 

 De beek in oude glorie herstellen. Zodat iedereen straks langs mooi stukje natuur kan fietsen. Van 

het hart van de Veluwe naar het hart van het dorp. 

 Het dorp en de industrie een ‘boost’ geven met een logistiek centrum, waar we in Eerbeek trots op 

kunnen zijn. Een mooi, circulair gebouw. Met zonnepanelen op het dak en elektrisch vervoer. 

 Een verkeersveilig dorp met logische routes en paden in, rond en naar het dorp. 

 

4 Tijd voor Brummen 

 

 

Ook in Brummen is het de hoogste tijd voor vernieuwende impulsen. Acht jaar geleden werd er met 

veel enthousiasme en creativiteit met inwoners, ondernemers en verenigingen een prachtig plan ge-

maakt voor een nieuw centrum. Nu gaan we het afmaken, van Concordia tot aan ‘t Kromhout.  

Maar de wereld staat niet stil. We zien de voormalige katholieke kerk veranderen in een gezondheids-

centrum, de SWB en de bibliotheek zoeken samenwerking waar anderen weer graag bij aanschuiven. 

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare vrije sector huurwoningen in het centrum, de voormalige 

Wilhelminaschool moet een nieuwe bestemming krijgen en Verian wil graag verhuizen. Er is nog 

steeds niets gebeurd met het voormalige Rabobankgebouw aan de markt, er is nog leegstand rond de 

Ambachtstraat, de ‘brandlocatie’ blijft er verloren bij liggen en, last but not least, het Marktplein is nog 

steeds niet het mooie en bruisende plein waar inwoners en toeristen met veel plezier naar toe komen. 
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Toeristen zijn meer dan welkom in het centrum van Brummen. Bij voorkeur op fiets, als ze met een 

goede bewegwijzering straks de weg weten te vinden.  

Kortom, werk aan de winkel. En Brummen geven wat het al heel lang verdient: een bruisend centrum 

waar het mooi wonen en recreëren is! Het wordt tijd dat de gemeente het roer in handen neemt en er 

echt werk van gaat maken. Wat in Eerbeek kan, kan ook in Brummen! Net als in Eerbeek heeft de 

gemeente een initiërende rol om de zaak aan de gang te krijgen. We gaan samen met de bewoners 

kansen creëren. Goed wonen in mooi Brummen! 

Actielijst voor Brummen: 
 
 Ook in Brummen liggen kansen voor de vernieuwing van het centrum. Die willen we grijpen. Te 

beginnen met het van Limburg Stirumplein. Hier liggen de eerste kansen met nieuwbouw. Door 

slim om te gaan met een nieuwe toekomst voor de bibliotheek, de SWB en Verian en de ruimte 

die de Julianaschool heeft achtergelaten, is er plek voor appartementen. Huur en koop.  

 Samen met de woningstichting transformeren we de ‘oude Rabobank’ naar mooie appartementen.  

 Leegstand rond de Ambachtstraat is nog steeds een doorn in het oog. De gemeente pakt de regie 

en gaat samen met ‘de markt’ werken aan een compact en gezellig centrum, inclusief ‘de brandlo-

catie’. 

 Bouwen aan een duurzaam dorp met een zonnepark op de Elzenbos, duurzaam opgewekte ener-

gie in samenwerking met Brummen Energie en voldoende laadpalen voor een e-mobiliteit. 

 

5 Grote aandacht voor buitengebied en kleine kernen 

 
Het is vaker gezegd: we hebben een schitterend 

buitengebied met een enorme variëteit aan land-

schap en natuur. Wie van het Veluwemassief 

naar de IJssel loopt, kan maar tot één conclusie 

komen: Brummen is met afstand de mooiste ge-

meente van Nederland! Maar dat staat wel onder 

druk. Landgoederen blijven niet vanzelf in de 

benen. De natuur, toch een visitekaartje van onze 

gemeente, vraagt ook in de toekomst investerin-

gen voor behoud en ontwikkeling. Ook de land-

bouw verandert in hoog tempo. Dat biedt ook 

kansen. Te denken in dit verband ook aan het stimuleren van het ontwikkelen van een voedselnet-

werk: duurzaam voedsel geproduceerd met burgerparticipatie 

door lokale agrarische ondernemers. 

Dankzij de schoonheid van Brummen is het voor vele toeristen 

uit binnen- en buitenland een aantrekkelijke gemeente om te 

recreëren en vakantie te vieren. En, toeristen brengen ook geld 

in het laatje. Dat geld zou zoveel als mogelijk besteed moeten 

aan verbetering van de toeristische aantrekkelijkheid van de 

gemeente. Denk bv aan het verbeteren van de toeristische be-

wegwijzering in de gemeente en aan een veilige fiets- en wan-

delpadennetwerk.  
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De bevolking van onze kleine kernen ‘vergrijst en ontgroent’. Jongeren trekken gewild en ongewild 

weg en scholen en verenigingen krijgen het lastig. En toch zie je gelukkig heel veel veerkracht. Inwo-

ners die de schouders eronder zetten. Je ziet het met een initiatief van de Stichting Hall Leeft! En dat 

juichen we toe. Ook in Leuvenheim zien we inwoners en leerkrachten met vereende krachten zich 

inzetten voor het behoud van de school en een levendig dorp met tal van activiteiten. Kortom: de 

PvdA koestert de kleine kernen. 

 

Actielijst voor  de kleine kernen:  
 
 In samenspraak met de Stichting Archipel doen we er alles aan om de scholen in kleine kernen 

open te houden en maken we passende bouwinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen mogelijk. 

Zoals Hall Leeft! 

 

 Een deel van de toeristenbelasting moet direct worden ‘geherinvesteerd’, bijvoorbeeld in toeristi-

sche bewegwijzering en veilige fiets- en wandelpaden in het buitengebied. 

 Samen met onze partners gaan snel internet in het buitengebied gaan we snel aanleggen. 

 Een groene buffer aanleggen bij de nieuwe rondweg om de Hoven. 

 We investeren in een mooi Brummen. Via het landschaps- en het voedselnetwerk. Duurzaam 

voedsel, dicht bij huis! 

 

6 Tot slot: alleen samen kom je tot het beste resultaat 

 
Burgerparticipatie heeft de PvdA hoog in het vaandel staan. De PvdA wil zich inzetten voor  meer en 

betere samenwerking. Met inwoners, verenigingen, bedrijven en andere politieke partijen. Want nie-

mand kan het in z’n eentje!  Maar dat gaat in deze tijd van toegenomen individualisme, van afgeno-

men vertrouwen in de politiek en in het verlengde daarvan in de (gemeentelijke-) overheid niet vanzelf. 

Dat vraagt om het bevorderen van een goede relatie, wederzijds respect en inlevingsvermogen en 

heldere en duidelijke communicatie. Dat is waar de PvdA voor wil gaan. Samen met u, want niemand 

kan het in z’n eentje! Dus:  

 Aan de Slag! Voor en met elkaar! Zeker!  


