
 Bestuur en veiligheid
Een zelfstandige gemeente, die zelf beslist over 
voorzieningen, windmolens en belastingen. Ambtenaren 
moeten we gaan delen met onze buurgemeenten. 
Politie en boa’s moeten er zijn als je ze nodig hebt en regels 
moeten gehandhaafd worden.

 Zorg, werk, inkomen en welzijn 
Iedereen doet mee. Een streng minimabeleid, maar wel 
gelijke kansen voor alle kinderen. Kun je buiten je schuld 
geen werk vinden, dan kun je rekenen op de gemeenschap. 
Bij een uitkering hoort een tegenprestatie voor de 
samenleving.

 Sport, onderwijs en cultuur
Sportaccommodaties kunnen overgedragen worden aan 
verenigingen als zij dat willen. Sportvoorzieningen moeten 
voor iedereen toegankelijk zijn. Een veilige schoolomgeving 
is een ‘must’. Cultuur is een bindmiddel in de samenleving; 
ondersteuning ervan komt primair uit de samenleving.

 De openbare ruimte
Een schonere en veiligere omgeving: 30 km/uur op onze 
wegen in de bebouwde kom en 60 km/uur op de weg langs 
het Apeldoorns Kanaal, die bovendien de Harderwijkerweg 
moet ontlasten. 

 Dorpscentra, wonen en leefbaarheid
De gemeente faciliteert initiatieven van burgers en 
ondernemers voor een leefbare buurt en een levendig 
centrum. Het Logistiek Centrum hoort op de Kollergang. 
Woningen, lokale bedrijven en groen op het Burgersterrein 
in Eerbeek. Veel meer starterswoningen (deels in de kleine 
kernen). Appartementen en seniorenwoningen in het 
centrum van Brummen en Eerbeek.

 Duurzame samenleving
De VVD wil zonnepanelen op alle daken waar dat kan, 
eventueel kleine zonneweides waar de omgeving achter 
staat (draagvlak en profijt voor omwonenden) en GEEN 
HOGE WINDMOLENS, ook niet na de verkiezingen.

 En dan nog dit… 
Brummen heeft het zwaar. Niet alleen omdat de gemeente 
klein is en veel taken heeft, maar ook omdat er geen keuzes 
worden gemaakt. De VVD durft wel te kiezen. 
Financiën: geen verhoging van de gemeentebelasting. 
We kijken kritisch naar de uitgaven en willen minder 
ambtenaren.
Stem lokaal en liberaal: VVD Brummen-Eerbeek 

Verkiezingen Gemeenteraad   

 Bestuur en veiligheid
- Voor ons staan inwoners altijd op nummer 1
- We werken samen met inwoners
- We gaan meer samenwerken met onze buurgemeenten
- Willen een leefbare, veilige gemeente 

 Zorg, werk, inkomen en welzijn 
- Brummen is een sociale gemeente en dat moet zo 

blijven.
-  Wij bezuinigen niet op de zorg. Iedereen die zorg nodig 

heeft, krijgt zorg.
-  Wij willen dat iedereen mee kan doen dus bezuinigen we 

niet op minimabeleid.  
-  Goede schuldhulpverlening zodat niemand buiten de 

boot valt.
-  De SWB en het onderwijs zijn en blijven voor ons 

belangrijke partners.

 Dorpscentra, wonen en leefbaarheid
- Iedereen heeft recht op een betaalbare woning.
- De gemeente gaat de komende jaren 900 woningen 

bouwen.
- Daarvan zijn er minimaal 600 sociaal en betaalbaar.
- Door slim te bouwen voor ouderen komen er woningen 

voor jongeren vrij.

  Sport, onderwijs en cultuur
-  Van ons moet iedereen kunnen sporten en deelnemen 

aan cultuur.
-  Het zwembad en de bibliotheek in Brummen én Eerbeek 

blijven open.
-  We willen graag ‘Veilig Verkeer’, dus geen gejakker in de 

wijken.

 De openbare ruimte
-  Willen meer groen in de wijk. Plekken waar kinderen 

kunnen spelen.
-  De nieuwe ‘inclusieraad’ adviseert de gemeente over 

wegen en groen.

 Duurzame gemeente
-  We gaan voor minder afval en meer natuur.
-  Iedereen verdient een energiezuinige woning. 
-  Wij bestrijden energiearmoede.

 En dan nog dit… 
De PvdA staat voor samen. Samen, met jong en oud 
werken we aan een wereld waar iedereen een fatsoenlijk 
bestaan heeft. Voor ons draait het daarbij nog altijd om 
solidariteit. Niet alleen voor nu, maar ook met en voor de 
toekomstige generaties. Je komt op voor elkaar. Dat is 
waar de PvdA voor staat. Daarvoor vragen we uw steun en 
uw stem op de partij. 

 Bestuur en veiligheid
Wethouders moeten in de gemeente Brummen wonen. 
Gemeentelijk steunpunt moet in Eerbeek blijven, 
gecombineerd met andere voorzieningen, waaronder 
politiepost. 
De gemeente moet meer zichtbaar zijn in de kleine kernen.  
Veilige, vrij liggende en goed verlichte fietsroutes voor 
scholieren naar Apeldoorn, Zutphen en Dieren.

 Zorg, werk, inkomen en welzijn
Juiste zorg voor mensen die zorg echt nodig hebben (niet 
minder, maar ook niet meer; en vooral dichtbij). Initiatieven 
ondersteunen om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden.

 Sport, onderwijs en cultuur
Cultuur en sport staan bij Lokaal Belang hoog in het 
vaandel, evenals voorzieningen voor jongeren. Instand-
houding van kindcentra (scholen, kinderdagverblijven) in 
Empe, Hall en Leuvenheim zoveel mogelijk steunen.

  De openbare ruimte
Onderhoud openbare ruimte (plantsoenen, wegen en 
trottoirs) weer zoveel mogelijk door de gemeente laten 
uitvoeren en dus minder uitbesteden. Inwoners en bezoekers 
vinden het belangrijk dat de openbare ruimte er aantrekkelijk 
uit ziet.   
Initiatieven vanuit de bewoners (bijvoorbeeld adopteren stuk 
groen) zoveel mogelijk ondersteunen.

 Dorpscentra, wonen en leefbaarheid
Centra van Brummen en Eerbeek verder ontwikkelen en 
verfraaien. Leefbaarheid in kleine kernen stimuleren. 
Samen met ondernemersverenigingen zorgen voor 
centrummanagement om de centra van Brummen en 
Eerbeek nog aantrekkelijker te maken.

 Duurzame samenleving
Géén hoge windturbines, niet meer grote zonneparken. 
Inzetten op zonnepanelen op daken en langs de N348 
(provinciale weg langs Brummen) en op waterstof.   
Initiatieven vanuit buurten en kernen voor opwekking 
duurzame energie toejuichen en ondersteunen.

  En dan nog dit…
- Brummen moet een zelfstandige gemeente blijven.
- Treinstation in Brummen aantrekkelijker en veiliger maken  

(samen met Prorail en andere organisaties).
- Meer aandacht voor recreatie en toerisme.
- Financiën gemeente moeten op orde zijn en blijven. 

 



 Bestuur en veiligheid
GroenLinks Eerbeek-Brummen heeft in vier jaar tijd veel 
weten te bereiken. In 2018 kwamen we met drie krachtige 
dames in de gemeenteraad. In 2019 leverden we een 
kundige wethouder. Daar zijn we trots op. Daar willen we 
mee doorgaan. Daarom doen we ook dit keer weer mee aan 
de verkiezingen met goede kandidaten uit de hele 
gemeente.

Onze speerpunten zijn: 
- Wonen 
- Veilig verkeer 
- Groen: 21.000 bomen erbij. 
Mogen we 16 maart rekenen op je stem? 

 Zorg, werk, inkomen en welzijn
GroenLinks investeert in verenigingen, evenementen en 
sport; Zo kunnen mensen elkaar vinden, in goede en slechte 
tijden; 
We ondersteunen boeren, zij verdienen een goed inkomen; 
GroenLinks vertrouwt mensen, 
- iedereen moet passende zorg krijgen; 
- passend (vrijwilligers-)werk kunnen doen.

 Sport, onderwijs en cultuur
Bewegen, kunst, muziek maken: dat geeft plezier;
GroenLinks zorgt dat de gemeente een goede partner is 
voor scholen en verenigingen;
Zo maken we een veerkrachtige samenleving.

 De openbare ruimte
30 km/uur binnen de bebouwde kom is onze norm. 
Geen gejakker en sluipverkeer in het buitengebied;
We zijn en blijven een groene gemeente, er is 22.000 m2 
aan hagen bij geplant in de afgelopen 2 jaar;
We planten de komende jaren 21.000 extra bomen, 
één voor elke inwoner.

  Dorpscentra, wonen en leefbaarheid
GroenLinks heeft hard getrokken aan meer woningen. In de 
Elzenbos komen er dankzij onze inzet nu snel 80 erbij;
Op veel andere locaties kunnen we zo aan de slag, 
bijvoorbeeld op het Burgersterrein.

 Duurzame samenleving
GroenLinks bestrijdt armoede, de sterkste schouders dragen 
de zwaarste lasten;

 En dan nog dit…
Samen sterk. GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar veel 
bereikt. We zijn er van overtuigd dat samenwerken met 
inwoners, ondernemers en andere politieke partijen tot de 
beste resultaten leidt. Samen voor een sterke gemeente 
Brummen. 

 Colofon
Deze verkiezingspagina is een uitgave van team Communicatie van de gemeente Brummen. De verantwoordelijkheid van de inhoudelijke bijdragen 

ligt bij de afzonderlijke politieke partijen. Meer informatie over de gemeenteraadverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 vindt u op onze speciale 

verkiezingspagina www.brummen.nl/verkiezingen. Naast informatie over bijvoorbeeld stempassen, stembureaus en de uitslagenmanifestatie, vindt 

u daar ook informatie over de zes politieke partijen, verkiezingsprogramma’s en linkjes naar de websites van de deelnemende politieke partijen.

 Bestuur en veiligheid
D66 wil geen inspreekavonden zonder inspraak want 
participatie is meer dan “luisteren naar”! Inwoners hebben 
zelf goede ideeën over de inrichting van hun woonomgeving, 
ze wonen er immers zelf. Door hen actief te betrekken bij het 
maken van plannen voor hun eigen omgeving worden deze 
plannen beter.

 Zorg, werk, inkomen en welzijn
Gezondheid, zekerheid over werk en inkomen, kunnen 
vertrouwen op zorg als dat nodig is, jezelf kunnen zijn en 
jezelf kunnen uiten. Het zijn voorwaarden om je vrij te kunnen 
voelen.
D66 wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en 
zich uitgenodigd voelt tot een gezond en actief leven. Soms is 
daarbij wel eens hulp nodig. Wanneer dat het geval is zorgen 
we voor elkaar. 

 Sport, onderwijs en cultuur
D66 wil niet bezuinigen op cultuur en sport. Kansengelijkheid 
voor iedereen, te beginnen in het onderwijs. Elk kind moet de 
kans krijgen om mee te doen aan sport, cultuur en techniek. 

 De openbare ruimte
D66 wil dat onveilige verkeerssituaties worden aangepakt en 
dat het gemiddelde onderhoudsniveau van de openbare 
ruimte omhoog gaat. Er moet meer aandacht komen voor 
vergroening van de kernen.

  Dorpscentra, wonen en leefbaarheid
D66 wil nog meer betaalbare en duurzame woningen. Zo 
kunnen jongeren met binding in de gemeente blijven wonen 
of terugkomen. Voor senioren moeten er aantrekkelijke 
woonalternatieven komen die doorstroming mogelijk maken.

 Duurzame samenleving
D66 wil dat inwoners volwaardig betrokken worden bij de 
energietransitie. D66 wijst geen enkele hernieuwbare 
energievorm op voorhand af. Op dit moment mogen geen 
windmolens. Pas als er nieuwe regels zijn, zal D66 kritisch 
kijken of toepassing mogelijk is.

 En dan nog dit…
D66 wil meer: Brummen moet vooruit! 

Ga met ons mee. Geef ons de ruimte om ons geluid te laten 
horen in de Brummense gemeenteraad. 

Stem 14, 15 en 16 maart D66!

#TeamD66

 Bestuur en veiligheid
Het CDA wil een zelfstandige gemeente Brummen met een 
sterk bestuur. De dienstverlening moet op orde zijn. Veilig 
zijn en voelen in je woon-, werk- en leefomgeving is een 
voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven.  

 Zorg, werk, inkomen en welzijn 
Gerechtigheid en solidariteit doen een appèl op de 
samenleving om iedereen tot zijn of haar recht te laten 
komen. Iedereen telt en moet kunnen meedoen, maar 
neemt ook eigen verantwoordelijkheid. Wie hulp nodig 
heeft van de gemeente moet daar een beroep op kunnen 
doen. Vroegsignalering is belangrijk. 

 Sport, onderwijs en cultuur
Keuzevrijheid van onderwijs is essentieel. Betrokkenheid van 
opvoeders ook. 
Sportverenigingen krijgen ondersteuning als dat nodig is. 
We willen sport- en speelvoorzieningen in de wijk. 
Verenigingen, culturele activiteiten en vrijwilligers zijn de 
kurk waar de gemeente op drijft. Ze verbinden, voorkomen 
eenzaamheid, bieden zelfontplooiing en gewoon 
gezelligheid. 

 De openbare ruimte
Het CDA is voor burgerparticipatie in de vorm van 
zelfbeheer van groenvoorzieningen in de eigen omgeving. 
Als het straatbeeld verbetert, bevordert dit de veiligheid. 
Op een aantal plekken zou daarom het onderhoudsniveau 
omhoog moeten (niveau b). 

 Dorpscentra, wonen en leefbaarheid
Het CDA wil een goede balans tussen leefbaarheid voor een 
toekomstbestendig dorpscentrum en de bedrijfsactiviteiten 
van de papierindustrie in Eerbeek. 
In Brummen willen we een aantrekkelijk centrum, woningen 
op de braakliggende terreinen en goede verkeerscirculatie. 
Betaalbare woningen op passende locaties in de hele 
gemeente voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen. 
Ook in kleine kernen. 

 Duurzame samenleving
Een duurzame samenleving gaat over rentmeesterschap, 
echt CDA. Voorbij het eigen belang en tijd, ook financieel. 
Met creativiteit en innovatie. Samen verantwoordelijk voor 
het slagen van de energietransitie en natuurbehoud. 
Het CDA is voor energieopwek met zon en wind op 
niet-vruchtbare landbouwgrond.  
De gemeente geeft het goede voorbeeld! 

 En dan nog dit… 
Het CDA-verkiezingsprogramma heeft de titel 
‘SAMEN KUNNEN WE MEER!’ 
Samen aan de slag voor onze prachtige gemeente.
U mag een beroep doen op ons! En wij op u? 
Stem dan 16 maart CDA Brummen-Eerbeek.


