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pro! en de gemeentelijke
begroting

Accenten van pro! gemeentelijke begroting 2022
Het speerpunten van pro! zijn: socialer - groener - welzijn.
Langs deze lijn willen wij de ontvangers van de nieuwsbrief over de begroting
informeren.
Vergroening
Het doel van pro! is om de groenste gemeente van Nederland te worden.
De visie landschap natuur groene kernen van de gemeente biedt daar goede
aanknopingspunten voor.
Met deze begroting zijn we op de goede weg, maar de fractie van pro! wil op
een aantal punten versterking aanbrengen en aanvullen wat gemist wordt.
Versterken van de biodiversiteit en het klimaatadaptief maken van de kernen.
Pro! vindt dat er meer actie nodig is voor een sterke groen- en parkuitstraling
van de kernen en wijken.
Dat houdt in: opstellen van een groenstructuurplan, meer bomen en planten
voor groene boomspiegels, gevelbeplanting stimuleren, volkstuintjes in nieuwe
woonwijken, intensiveren van de actie: Tegel er uit boom erin.
Meer bomen, bloemrijke bermen en akkerranden.
In de visie is afgesproken dat er in het kader van het doel om 40.000 bomen
aan te planten, meer agrobossen, parkbossen en voedselbossen worden aangelegd. Daarover vinden we niets in de begroting. Dat geldt ook over het handhaven van kapverboden en landjepik van de bermen.
Stimuleren van bloeiende akkerranden en wijken
Pro! pleit voor de aanleg van akkerrandvegetatie, kruidenrijke stroken op
grasland en het aanleggen van nieuwe landschapselementen in de vorm van
houtwallen, struweel en hagen.
Kringlooplandbouw.
Over de aanpak hiervan vinden we niets in de begroting.
Socialer
De accenten van PRO binnen het sociale domein
Jongeren
Op basis van ons masterplan voor jongeren, gaat de wethouder samen met de
jongeren aan de slag om de problemen zoals een ontmoetingscentrum en meer
activiteiten op te lossen.

meedenken!
meedoen!
meebeslissen!
UITNODIGING
PRO! ON TOUR-BIJEENKOMST
ZORG IN OUDE-IJSSELSTREEK
Maandag 22 november 2021
Borchuus, Kerkplein 3
Varsseveld
Aanvang 20:00 uur
Zaal open vanaf 19:45 uur
PROGRAMMA
•Welkom en toelichting programma
•Inleiding thema Zorg voor ouderen in de toekomst door mevr. Mieke Zemmelink
Bestuurder Azora met vragen
•Brainstormsessie over het thema:
Belangrijkste punten voor verantwoorde zorg in de toekomst
•Samenvatting van ingebrachte
punten voor programma PRO
•Afsluiting Pro-on tour en uitnodiging volgende bijeenkomst in januari.
Een informatieprogramma voor
jong en oud waar iedereen van
harte welkom is.

Pro!
meedenken
meedoen
meebeslissen

resultaten pro! on tour
wonen 4 oktober

Met PRO on tour bijeenkomsten beogen we ons motto: Meedenken Meedoen en Meebeslissen in de praktijk te brengen. Zo ook
dit keer over het thema “Wonen”. Zo gaf Herman Wielens zijn visie en plannen op de herbestemming van de Wesenhorst. Hij zag
dit als een centrum voor Jong en oud, waar wonen, ontmoeten en
creatief actief zijn de belangrijkste onderdelen hiervan zijn. Heel
interessant.
Zijn presentatie kunt u ook terug zien via de podcast Herman Wielens op de site van Pro: www.pro-oij.nl. Na de inleiding startten
we in acht groepen met een brainstormsessie in de vorm van een
denktank. Dat leverde een scala van ideeën op. De belangrijkste
hiervan zijn: jongeren goedkoop laten wonen in kleine woonvormen voor ouderen, met als tegenprestatie mantelzorg, Mini woVervolg van pagina 1
ningbouwcoöperatie, oude knarrenhofjes, tiny houses, startersDank hiervoor aan wethouder Kuster, woningen, natuurinclusief bouwen zie Peelnatuurdorpen en nog
bij de gemeenteraad was hiervoor veel meer. In totaal meer dan 24 ideeën. Hiermee gaan we aan
geen steun.
de slag met ons verkiezingsprogramma. De resultaten van deze
brainstorming alsmede de presentatie, zullen wij als bijlagen verAanvraag van hulpmiddelen ouderen en gehandicapten via de Wmo sturen aan de ontvangers van de Nieuwsbrief en de aanwezigen
van de avond.
kan socialer.
Bij pro! zijn er signalen dat het hapert
bij de aanvragen, het te lang duurt en
er teveel discussie is
Bij de afwikkeling. Maar ook dat er
soms problemen zijn met de bejegening van cliënten.
De visie van de gemeente luidt: “Respectvolle bejegening van onze inwoners”.
Wij vragen wethouder Overduin om
dit probleem op te lossen.

Gülden Siner, de nieuwe fractievoorzitter van Pro!
De fractie van pro! is heel blij met de komst van Gülden Siner als
fractievoorzitter.
Zij gaat zich inzetten door onze inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen concreet te
helpen hun idealen of doelen te verwezenlijken. Dat kan alleen met een krachtige partij
waar alle neuzen dezelfde kant op staan op
de thema’s groen, sociaal, wonen, zorg,
Dementie
onderwijs, energie en andere, die burgers
Onze gemeente wil de meest demen- direct raken. Hierbij staat de inwoner voorop
tievriendelijke gemeente zijn.
en niet de politicus. Ze gaat zich, samen met
In de begroting vinden wij daar niets
over terug. Wij vragen wethouder de fractie van pro! inzetten voor het welzijn van
Overduin om met een concrete visie de inwoners. Jong en oud kan bij ons terecht
en actieplan te komen.
op alle voor hen belangrijke thema’s en de kernthema’s van pro! Daardoor wordt onze politieke agenda
Toeslagenaffaire
bepaald. Samen naar een groenere gemeente waar het
In onze gemeente zijn circa 36 huishoudens die hierdoor gedupeerd zijn. goed en veilig wonen en werken is en de zorg goed geregeld.
Onze gemeente heeft net als andere Waar Verenigingen en Stichtingen de cohesie vormen tussen burgemeenten hierin een taak. Deze taak gers onderling. Een sociaal bindmiddel, iedere dag. Dat wil PRO!
moet met meer voortvarendheid wor- met kracht ondersteunen. Ook financieel. Dat geeft de burger de
den opgepakt
energie en de wil om mee te doen. Pro! is een vernieuwende en
Andere onderwerpen zoals kinderar- lokaal groeiende partij waar alle burgers veel plezier aan gaan
moede en kansenongelijkheid pak- beleven. Energiek naar de toekomst voor een mooie gemeente
ken wij eveneens op.
Oude IJsselstreek met welzijn voor alle inwoners, op basis van
meedenken, meedoen en meebeslissen. Natuurlijk hopen wij op
de steun van zoveel mogelijk inwoners. Dan kunnen we aan de
slag met uw en onze idealen.

