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Inleiding 
 

In dit verkiezingsprogramma van de PvdA Harderwijk geven wij aan in welke samenleving 

we willen wonen, werken en recreëren. Wij gaan ons de komende jaren opnieuw sterk maken 

voor de Harderwijker en de Hierdenaar. Wij willen ervoor zorgen dat u trots blijft op de 

gemeente waarin u woont, werkt, onderneemt en van uw vrije tijd geniet.  

 

Niemand aan de kant, is het thema waar de PvdA Harderwijk al decennia voor gaat. Iedereen 

is voor ons belangrijk en moet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Mensen die 

het op eigen kracht niet redden, blijven we een helpende hand bieden. Met als uitgangspunt 

wat mensen nog wél kunnen. We zijn er namelijk van overtuigd dat het welbevinden van 

mensen groter wordt als zij de regie in eigen hand kunnen houden. Als PvdA Harderwijk 

waken wij ervoor dat er niemand buiten de boot valt. Ondersteuning moet altijd gericht zijn 

op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is dichtbij mensen georganiseerd en is 

gericht op meer aandacht en minder bureaucratie. De PvdA verwacht dat mensen actief 

deelnemen aan de samenleving, indien mogelijk via een betaalde baan en als dat niet lukt via 

stages of vrijwilligerswerk. 

   

De komende jaren zal de gemeentepolitiek in het teken staan van een terugtredende 

rijksoverheid. Dat gebeurt om twee redenen. Allereerst is er minder geld beschikbaar. 

Daardoor zal het gemeentebestuur steeds kritischer moeten bekijken of bepaalde 

beleidsonderdelen nog wel op dezelfde manier betaald en uitgevoerd kunnen worden door de 

lokale overheid. Om de gevolgen daarvan te beperken wordt u als inwoner van Harderwijk of 

Hierden uitgedaagd om uw ideeën, tijd en creativiteit in te zetten voor de gemeenschap. De 

PvdA heeft er vertrouwen in dat uw initiatieven de samenleving krachtiger maken. Daarom 

willen wij deze initiatieven ondersteunen. 

 

Op korte termijn krijgt uw gemeentebestuur ook te maken met grote veranderingen op het 

gebied van de (jeugd)zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de 

inkomensondersteuning. Wij maken ons sterk om alle vormen van ondersteuning doeltreffend 

dichtbij en laagdrempelig in de wijken te organiseren. Onze uitgangspunten blijven 

onverminderd van kracht. Elke inwoner doet mee en wie tussen wal en schip dreigt te 

geraken, kan rekenen op ondersteuning. Waarbij wat ons betreft de sterkste schouders best 

zwaardere lasten mogen dragen. 

 

NB: Hierden en Harderwijk vormen voor de PvdA één geheel. Voor de leesbaarheid wordt 

Hierden in dit verkiezingsprogramma daarom niet telkens apart benoemd.  
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Zorg 
 

De PvdA Harderwijk blijft zich sterk maken voor kwetsbare inwoners. Zeker ook nu 

landelijke wetgeving meer en meer een beroep doet op de eigen kracht van de bevolking. De 

PvdA Harderwijk ziet hierin een uitdaging om de zorg doelmatig en dichtbij huis te 

organiseren. Met zo weinig mogelijk regels en procedures. 

 

Wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en huismeesters van de 

woningcorporaties gaan een centrale rol spelen. Zij bieden ondersteuning aan mensen die hulp 

nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. De hulpvrager kan samen 

met dit basisteam in de wijk het beste bepalen welke zorgtaken door gezinsleden en 

familieleden (mantelzorgers), en door vrienden en buurtbewoners opgepakt (kunnen) worden 

en waar professionele zorg nodig is. Ouderen en gehandicapten blijven verzekerd van extra 

aandacht. PvdA Harderwijk streeft ernaar om een goede gezondheid te bevorderen met 

programma’s die overgewicht, suikerziekte en hart- en vaatziekten helpen te voorkomen. 

 

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gelukkig groeien de meeste 

kinderen en jongeren op in prima omstandigheden. Soms raken jongeren in de knel. Voor de 

PvdA Harderwijk is het in de eerste plaats belangrijk dat overzichtelijke hulpvragen niet 

uitgroeien tot grotere problemen. 

 

Waar zich problemen voordoen, dienen wijkteams, scholen en andere betrokkenen meer dan 

nu samen te werken om de zorgen over een gezin te delen en bespreekbaar te maken. Het 

gezin is de plek waar problemen opgelost moeten worden. Ouders en kinderen worden zoveel 

als nodig ondersteund om zelf (te leren) oplossingen met elkaar te vinden. 

 

Als professionele hulp noodzakelijk blijkt, is het voor de PvdA Harderwijk duidelijk dat er 

één plan van aanpak wordt opgesteld. En dat het gezin één duidelijk aanspreekpersoon heeft. 

De tijd dat talloze hulpverleners zich over hetzelfde gezin ontfermen, is wat de PvdA 

Harderwijk betreft definitief voorbij. De ouders en de kinderen mogen er geen last van hebben 

als hun problemen zich verspreiden over de verschillende beleidsterreinen van de AWBZ, 

Jeugdzorg, Wajong en passend onderwijs. 

 

Voor zeer gespecialiseerde vormen van jeugdzorg wil de PvdA Harderwijk regionaal en 

provinciaal samenwerken om ook deze vormen van noodzakelijke expertise voor onze jeugd 

beschikbaar te houden. 

 

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk: 
 Zorg en welzijn dicht bij de mensen organiseren, met een wijk- en buurtgerichte 

aanpak door welzijns- en hulpverleningsinstanties. 

 Vrijwilligers ondersteunen mantelzorgers, zodat zij hun zorgtaken uitstekend uit 

kunnen voeren en daarnaast hun eigen leven kunnen leiden. 

 In elke wijk een gezondheidscentrum, waar huisarts, apotheek, fysiotherapeut, 

maatschappelijk werk en wijkverpleegkundigen samenwerken. De gezondheidscentra 

sluiten aan bij de wijk- en buurtaanpak van zorg en welzijn. 

 Bemoeizorg (hulp aan mensen die geen hulp vragen) toepassen om in hevige 

probleemsituaties in te kunnen grijpen om grotere problemen te voorkomen. De 

wijkagent, opbouwwerker, wijkverpleegkundige en wijkbeheerder werken hierbij 

nauw samen. 
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 De toewijzing van zorg en welzijn baseren op financiële en sociale draagkracht. Wat 

iemand nog in eigen kring kan oplossen, hoeft niet overgenomen te worden. 

 Campagnes ondersteunen die aanmoedigen om meer te bewegen en gezonder te eten. 

Samen met campagnes die druggebruik en overmatige alcoholconsumptie helpen 

voorkomen. 

 In de wijken beweegtuinen aanleggen met fitnessapparatuur in de buitenlucht. 

Samenwerking tussen organisaties bevorderen door voorwaarden van financiering te 

koppelen aan samenwerkingsafspraken. 

 Het mogelijk maken dat mantelzorgers tijdelijk een ‘zorgunit’ bij het huis bouwen of 

verbouwen. 

 Een positief jeugdbeleid dat uitgaat van de eigen zelfstandigheid van ouders en 

kinderen. We willen dit beleid samen met jongeren (jeugdraad) vormgeven. 
 Extra inzet van jeugdinterventiewerk (straathoekwerk) om zwaardere problemen te 

voorkomen. 
 Samenwerking in de jeugdzorg die leidt naar één plan per gezin/kind en één 

hulpverlener die de regie voert. 
 De jeugdzorg nieuwe stijl zodanig organiseren dat de uitvoering zoveel mogelijk in de 

gemeente zelf plaats vindt. 
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Werk 

 

Wie kan werken hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Het creëren van werk is voor 

de PvdA Harderwijk dan ook een onderdeel van het sociaal beleid. Wij durven de uitdaging 

aan om zoveel mogelijk baanloze Harderwijkers en Hierdenaren aan werk te helpen. Dat is de 

snelste route naar een eigen inkomen, economische zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. 

Juist nu willen we alles op alles zetten om met werkgevers en vertegenwoordigers van 

werknemers via een Plan van de Arbeid voor meer banen in Harderwijk te zorgen. 

 

In dit plan krijgen 50-plussers en jeugdigen zonder werk speciale aandacht. Oudere werklozen 

komen lastig aan de slag, zeker als ze al langere tijd geen baan hebben. Dat heeft voor hen 

forse financiële gevolgen. Met daarnaast mogelijk sociaal leed.  

Het is dan schrijnend dat de ervaring van deze groep, die van onschatbare waarde kan zijn 

voor het bedrijfsleven, te weinig gebruikt wordt. Oudere werknemers kunnen een belangrijke 

rol vervullen in het begeleiden van jongeren en in het overdragen van kennis en 

vakmanschap. 

 

De strijd tegen jeugdwerkloosheid is een andere prioriteit van de PvdA. Geen enkele jongere 

zou langer dan een paar weken werkloos thuis mogen zitten. Er zijn doeltreffende 

maatregelen nodig om de werkloosheid onder de jongeren van Harderwijk stevig terug te 

dringen. Wij willen actief meewerken aan de uitvoering van een actieplan. Als partner van het 

onderwijs, de Sociale Dienst Veluwerand, het UWV, het bedrijfsleven en andere betrokken 

partijen. 

 

Door de invoering van de Participatiewet krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor 

nieuwe doelgroepen. De Participatiewet bundelt de huidige wetten 'werk en bijstand' en 

'sociale werkvoorziening' met een deel van de wet Wajong (voor jong gehandicapten.) De 

PvdA Harderwijk wil fors investeren in de relaties met het bedrijfsleven, om nieuwe 

werkgelegenheid voor deze doelgroep te scheppen. Ook overheidsorganisaties hebben deze 

verplichting. De PvdA Harderwijk hecht eraan dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult 

voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

  

De PvdA Harderwijk wil een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het 

mag niet zo zijn dat jongeren worden opgeleid voor een beroep waar geen vraag naar is, of 

vaardigheden aanleren waar werkgevers geen behoefte (meer) aan hebben. Andersom mag het 

niet zo zijn dat werkgevers tevergeefs op zoek zijn naar mensen met een geschikte opleiding. 

 

Allochtone jongeren hebben het in de huidige arbeidsmarkt extra zwaar. Ook bij een goede 

startkwalificatie maken zij nog minder kans op werk, dan als hun achternaam Jansen of 

Pietersen zou zijn. De PvdA Harderwijk wil in het ‘Actieplan van de Arbeid’ extra inzet 

plegen om de achterstand bij deze groep weg te werken. 

 

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk: 
 Mensen nu scholen voor toekomstig werk. 

 De methode leermeester/gezel toepassen op (bedrijfs)scholen. 

 Dat de gemeente in de praktijk het voorbeeld geeft voor het in dienst nemen van 

mensen uit de doelgroep van de nieuwe Participatiewet. 

 Werkgevers maximaal ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Bij het midden- en kleinbedrijf werkgelegenheid creëren voor dezelfde doelgroep. 
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 Dat de gemeente er bij aanbestedingen naar streeft dat 10 procent van het aanbestede 

bedrag wordt ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te 

helpen. 

 Een lokaal Plan van de Arbeid uitvoeren, om met name voor 50-plussers en jongeren 

meer banen te scheppen. 
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Inkomen 

 

De PvdA Harderwijk zet frontaal de aanval in tegen armoede en uitsluiting. Zeker omdat we 

tot de welvarendste landen van de wereld behoren, vinden we het onacceptabel dat kinderen 

in armoede opgroeien. 

 

Wij pleiten ervoor om het bestaande minimabeleid uit te breiden. Inwoners met een inkomen 

tot 120% van het wettelijk minimum moeten in aanmerking komen voor de diverse financiële 

regelingen. Nu geldt een grens van 110 procent. Het minimabeleid zal verder aangepast 

moeten worden, als blijkt dat een stapeling van landelijke maatregelen de positie van minima 

verder verslechtert. 

 

Het vinden van betaald werk is niet voor iedereen weggelegd. Ondanks alle inspanningen, is 

er altijd een groep mensen (tijdelijk) aangewezen op bijvoorbeeld een WW- of 

bijstandsuitkering. Wie echt niet kan werken, moet op deze ondersteuning kunnen rekenen. 

De PvdA Harderwijk vindt het terecht dat de samenleving daar iets voor terugvraagt. Mensen 

met een bijstandsuitkering kunnen een tegenprestatie leveren die binnen hun mogelijkheden 

past. Deze tegenprestatie is in de ogen van de PvdA Harderwijk bedoeld om de afstand tot de 

arbeidsmarkt en de samenleving te verkleinen. Daarbij is het uiteraard niet de bedoeling dat 

die werkzaamheden bestaande banen in gevaar brengen. 

 

De PvdA Harderwijk blijft van mening dat in een welvarend land geen voedselbanken en 

kledingbanken zouden mogen bestaan. Maar het is de realiteit dat deze initiatieven 

noodzakelijke redding bieden. Zolang deze noodzaak bestaat, vindt de PvdA Harderwijk dat 

de gemeente deze organisaties waar nodig moet ondersteunen. 

 

Fraude ondermijnt het doel van inkomensondersteuning en zet de solidariteit onder de druk. 

Daarom zijn wij voorstander van effectieve opsporing en bestrijding van fraude, en gepaste 

straffen. Fraude gaat ten koste van mensen die wel ondersteuning nodig hebben en moet 

keihard worden aangepakt. Regelmatige controles moeten waarborgen dat het beschikbare 

geld ten goede komt aan de juiste mensen. 

 

De PvdA Harderwijk wil één laagdrempelige lokale voordeur voor alle vormen van 

ondersteuning die nu en straks via de gemeente geleverd worden. Daarbij maakt het niet uit of 

het gaat om begeleiding naar werk, zorg of een uitkering. Achter de voordeur kan vervolgens 

regionaal worden samengewerkt. 

 

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk: 

 Armoede bestrijden en voorkomen door begeleiding naar werk, met een aanpak die 

uitgaat van de kracht van de eigen mogelijkheden. 

 De grens om in aanmerking te komen voor regelingen (waaronder het gemeentelijk 

kwijtscheldingsbeleid) voor minima verhogen van 110% naar 120% van het wettelijk 

minimuminkomen. 

 De bestaande regeling voor kinderen om mee te kunnen doen aan sportieve en 

culturele activiteiten uitbreiden met schoolactiviteiten. 

 Fraudebestrijding hoog op de actielijst van de Sociale Dienst. 

 Met woningcorporaties, energiebedrijven en deurwaarders stevige afspraken maken 

om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. 

 Schuldhulpverlening zodanig organiseren dat mensen met schulden hun zaken snel 

weer op orde hebben. 
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 Bijzondere aandacht voor kleine ondernemers met een laag inkomen en schulden. 

 Eén loket voor zorg, werk en inkomensondersteuning.  
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Economie 

 
De lokale economie is onze banenmotor. De PvdA Harderwijk ziet groeimogelijkheden in de 

techniek, de zorg, de horeca en in de sector toerisme/recreatie. In deze branches kunnen veel 

mensen – al dan niet seizoensgebonden – werk vinden. Voor elke vorm van bedrijvigheid 

juichen wij het toe dat de gemeente de ondernemers vrijheid geeft om hun ideeën waar te 

maken. De lokale economie heeft voortdurend vernieuwing nodig. Wij willen innovaties en 

experimenten honoreren met een ‘aanmoedigingsbudget’. 

 

De leegstand in de binnenstad van Harderwijk baart ons zorgen. Er is durf voor nodig om een 

andere invulling te geven aan lege winkelpanden. Wij willen een plan van aanpak waarin de 

gemeente, ondernemers en eigenaren samen de verantwoordelijkheid nemen om de 

aantrekkingskracht van het winkel- en uitgaansgebied te behouden. Dit plan biedt 

mogelijkheden om de bestemming van winkels om te vormen naar creatieve en ambachtelijke 

functies. Ook een beperkte zondagsopenstelling biedt kansen voor de binnenstad, waarbij de 

PvdA Harderwijk vooral de meerwaarde voor de kleine ondernemer erg belangrijk vindt. 

 

De jeugd in Harderwijk tot 18 jaar heeft door de alcoholmaatregel (pas vanaf 18 jaar alcohol) 

niet of nauwelijks toegang tot de horeca. Voor de PvdA Harderwijk is dit dan ook een 

zorgpunt. Wij willen samen met jongeren, de lokale horeca, horeca Nederland afdeling 

Harderwijk en het jongerenwerk afspraken maken, waarbij het uitgaan voor de groep van 16 

tot 18 jaar mogelijk blijft. Een alcoholvrij jongerencafé is een mogelijk alternatief. 

 

Ook veel hectaren bedrijventerrein staan leeg. De PvdA Harderwijk is voorstander van een 

alternatief gebruik van deze gronden. Een voorbeeld daarvan is het verpachten – tegen 

gereduceerd tarief – voor (biologische) landbouw, gekoppeld aan mogelijkheden voor re-

integratie en de aanvoer van producten voor de voedselbank. 

 

Wat de PvdA Harderwijk betreft kan een deel van bedrijventerrein Lorentz 3 omgevormd 

worden tot een ‘webomgeving’. Landelijke ketens van webwinkels zijn er onder meer voor 

een distributiepunt welkom. Ook kunnen we Lorentz 3 bestemmen voor (tijdelijke) 

opwekking van zonne-energie of andere vormen van duurzame energie. Of verbouwen van 

gewassen voor biomassa energie of papierindustrie. 

 

De PvdA Harderwijk wil sociale ondernemingen gunstige voorwaarden bieden om zich in 

Harderwijk te vestigen. Bij sociale ondernemingen weegt het maatschappelijk belang 

zwaarder dan een zo hoog mogelijke winst. Een van de kenmerken van een sociale 

onderneming is het in dienst nemen en houden van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Met het oog op de uitvoering van de Participatiewet, snijdt het mes daarmee 

aan twee kanten. 

 

De weekmarkt is nog steeds de grootste winkel van de stad. De PvdA Harderwijk vindt dat de 

weekmarkt uit moet groeien tot de meest aantrekkelijke markt in de regio. Verrassende 

culturele activiteiten, het accent op streekproducten en meer variatie in het aanbod zijn de 

sleutels om dit streven tot een succes te maken. 

 

De PvdA Harderwijk ziet het belang in van ‘wijkeconomie’. Steeds meer mensen werken en 

ondernemen thuis of vanuit de woning. Bestemmingsplannen mogen deze ontwikkeling niet 

in de weg staan. Evenmin voor persoonlijke initiatieven om mantelzorg en werk aan huis te 
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combineren.  

 

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk: 

 Een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, waarbij arbeidsplaatsen belangrijker 

zijn dan winst op grondverkoop. 

 Alternatieve mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande gronden op 

bedrijventerreinen. Met voorrang voor creatieve initiatieven en kansen voor re-

integratie. 

 Lorentz 3 geschikt maken voor vestiging van (distributiepunten van) landelijke 

webwinkels. 

 Mogelijkheden onderzoeken voor verbouwen grondstoffen, voor duurzame energie of 

het neerzetten van zonne-energie park. 

 Gunstige voorwaarden voor sociale ondernemingen die kansen geven aan mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Openstelling van winkels op zondag. 

 Leegstaande winkelpanden een nieuwe (eventueel tijdelijke) functie geven, met ruimte 

voor creatieve ontwikkelingen. Winkelpanden die langer dan een half jaar leegstaan 

mogelijkheden geven voor tijdelijk andere gebruik. 

 De weekmarkt uit laten groeien tot de meest aantrekkelijke markt van de regio. 

 Een strategie ontwikkelen om de bouwsector te stimuleren. 

 Zich sterk blijven maken voor de ontwikkeling van het Waterfront, met een 

multifunctionele accommodatie (theater, bioscoop, hotel, congrescentrum) als 

publiekstrekker. 
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Cultuur 

 
Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de Harderwijkse samenleving. Nu instellingen, 

organisaties en kunstenaars zich steeds verder ontpoppen als culturele ondernemers, bereiken 

zij nieuwe publieksgroepen en weten zij nieuwe middelen aan te boren. Voor de PvdA 

Harderwijk is een sterke culturele infrastructuur de basis om zoveel mogelijk inwoners en 

bezoekers te laten genieten van (amateur)kunst, cultuureducatie, cultuurhistorie en een 

gevarieerd programma van de diverse podia. 

 

Een bloeiend cultureel leven houdt de stad aantrekkelijk en bruisend. Voor potentiële kopers 

van een woning, bijvoorbeeld in het Waterfront en nieuwe ondernemers is een veelzijdig 

cultureel aanbod een overweging om zich hier te vestigen. De PvdA Harderwijk is dan ook 

voorstander van de bouw van een multifunctioneel centrum, waarin een 'Theater aan het 

Water' een belangrijke functie krijgt. Dit centrum geeft een duidelijke meerwaarde aan het 

Waterfront voor de inwoners van de brede regio en voor bezoekers van ver daarbuiten. 

 

De PvdA Harderwijk streeft naar culturele voorzieningen die actueel en vooruitstrevend een 

scherp oog houden op de (digitale) toekomst. De sector is zich volop aan het moderniseren. 

De PvdA Harderwijk moedigt dit proces aan en spant zich daarom in om nieuwe 

bezuinigingen op cultuur te vermijden. 

 

Harderwijk heeft niet alleen het Dolfinarium als trekpleister, maar heeft ook een schat aan 

cultuurhistorisch erfgoed, zowel in Harderwijk als in Hierden. Samen met organisaties die 

actief zijn op het gebied van cultuurhistorie, wil de PvdA Harderwijk zich blijven inzetten 

voor het behoud van ons erfgoed. 

 

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk: 
 Culturele voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. 

 Cultureel ondernemerschap verder stimuleren. Omdat hiermee nieuwe creativiteit 

hand in hand gaat met economische winstkansen. 

 Een stevige samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs, gericht op moderne 

communicatiemiddelen. Samen met een grotere samenwerking tussen het onderwijs en 

andere culturele organisaties. 

 Goed muziekonderwijs, waarvoor ook het basisonderwijs, de Popschool Harderwijk 

en Cultuurkust/Het Klooster gezamenlijk verantwoordelijk zijn. 

 Het Jeugdcultuurfonds inschakelen om kinderen van gezinnen met de laagste 

inkomens beter gebruik te laten maken van het culturele aanbod. 

 Culturele creativiteit en diversiteit bevorderen door ruimte te bieden aan broedplaatsen 

voor creatieve industrie. 

 Initiatieven en bestaande evenementen met een multicultureel karakter ondersteunen. 

 De mogelijkheden onderzoeken voor een zogeheten ‘stadslaboratorium’ voor het 

smeden van innovatieve culturele experimenten. 

 Zodra het financieel mogelijk is, het Klooster(plein) ombouwen tot autovrij 

(cultuur)plein met grote meerwaarde voor het toerisme in de stad en voor culturele 

evenementen. 
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Sport 

 
Sportbeoefening is gezond en bevordert de gemeenschapszin. De vele sportverenigingen 

vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Zij vormen vaak het sociale cement van 

de samenleving. De PvdA Harderwijk wil de sportverenigingen beter inzetten voor sport- en 

spelactiviteiten in buurten en wijken. 

 

De PvdA Harderwijk is tevreden met het aantal (top)sportvoorzieningen in Harderwijk en 

Hierden. De kwaliteit van het onderhoud dient gehandhaafd te blijven. Dat betekent wel dat 

de rol van de verenigingen hierbij zal gaan veranderen. De gemeente neemt meer afstand, 

waardoor de verenigingen de ruimte krijgen voor meer ondernemerschap en meer 

(gezamenlijke) eigen verantwoordelijkheid. 

 

Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de lokale economische ontwikkeling en 

werkgelegenheid. Topsport kan een positieve uitstraling hebben voor de gemeente in het 

algemeen. (Top)sporters hebben een voorbeeldfunctie voor jongeren. 

 

Sport is er voor iedereen. Via het Jeugdsportfonds kunnen kinderen uit gezinnen met de 

laagste inkomens lid worden van een vereniging. Helaas zijn er nog steeds groepen kinderen 

die aan de zijlijn staan. Wat de PvdA Harderwijk betreft moeten bijvoorbeeld meisjes uit 

traditionele milieus gestimuleerd worden om aan sport deel te nemen. 

 

 Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk:  
 Sportactiviteiten in wijken en buurten stimuleren om kinderen en jongeren die geen lid 

zijn van een vereniging de mogelijkheid te geven om actief te bewegen. 

 Buurtsportwerkers en opbouwwerkers inzetten om verenigingen te ondersteunen bij 

het organiseren van sportactiviteiten in wijken. 

 Een multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties voor onderwijs, buitenschoolse 

opvang en Wmo-activiteiten. 

 Sport, welzijn en zorg met elkaar verbinden om bijvoorbeeld ouderen en kinderen met 

overgewicht meer te laten bewegen. 

 Beweegtuinen met fitnesstoestellen in buurten en wijken aanleggen. 

 Verenigingen ondersteunen bij de begeleiding van talenten naar een hoger 

(top)sportniveau. 

 Afspraken maken met de omliggende gemeenten over investeringen in 

sportvoorzieningen in regionaal verband. 

 Onderzoeken of onderhoud aan en investeringen in sportvoorzieningen in 

regioverband kunnen worden uitgevoerd. 
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Bereikbaarheid  
 

Het station, de ringweg en de A28 vormen de belangrijkste verbindingen van Harderwijk met 

de regio en de rest van het land. Een goede ontsluiting van de wijken en de gemeente als 

geheel, maakt Harderwijk aantrekkelijk voor inwoners, forensen en bedrijven. 

 

De afgelopen jaren is de bereikbaarheid van Harderwijk voor autoverkeer flink verbeterd. 

Helaas is de bereikbaarheid per trein eerder verslechterd. De plannen voor het Randstadspoor 

leken hoopvol voor de treinverbinding tussen Harderwijk en de Randstad. Nu deze plannen 

naar de lange baan zijn verschoven, zet de PvdA Harderwijk opnieuw in op de status van 

Harderwijk als Intercitystation. Met oog voor de zorgen over milieuvervuiling en 

geluidsoverlast. Mocht de huidige locatie niet voldoen, dan willen wij nader onderzoek naar 

de mogelijkheid voor een tweede stationslocatie. 

 

Buslijnen die een langere afstand overbruggen, hebben eveneens onze aandacht. Omdat de 

provincie de verantwoordelijk heeft voor deze lijnen, willen wij in goed overleg de 

busverbindingen verbeteren. Met name de verbinding met Apeldoorn ’s avonds en in het 

weekend. 

 

De ontwikkelingen rondom vliegveld Lelystad acht de PvdA Harderwijk gunstig voor de 

werkgelegenheid. Geluidsniveaus en andere milieuaspecten blijven onze aandacht houden. 

 

De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking is duidelijk 

beter geworden. Daarmee kan het reguliere openbaar vervoer gedeeltelijk het Wmo-vervoer 

vervangen. Waarbij voorop blijft staan dat iedereen met een beperking kan blijven reizen. 

Normaal waar dat kan, speciaal waar dat moet. Daarnaast wil de PvdA Harderwijk bekijken 

of het mogelijk is om vanuit de welzijnsinstellingen een vereniging van vrijwilligers op te 

zetten die een ander gedeelte van het Wmo-vervoer op zich kan nemen. 

 

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk: 

 Harderwijk als Intercitystation voor treinen richting Amersfoort/Utrecht en Zwolle en 

verder. 

 Goede busverbindingen over langere afstanden. Met name voor de buslijn van en naar 

Apeldoorn in de avonduren en de weekenden. 

 Een uitstekende toegankelijkheid voor stadsbussen, ook voor rolstoelen en 

kinderwagens. 

 Een onderzoek naar de mogelijkheden van het openbaar vervoer voor Wmo-vervoer. 

 De Regiotaxi en de belbus inzetten als aanvulling op het openbaar vervoer. 

 In nauw overleg met de gemeenten in de polder optrekken om de ontwikkelingen 

rondom het vliegveld nauw te volgen en hier de belangen van Harderwijk goed te 

vertegenwoordigen. Dit met het oog op werkgelegenheid en infrastructuur. 
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Duurzaamheid 
 

De PvdA Harderwijk pleit voor meer gebruik van natuurlijke energiebronnen, zoals 

zonnenergie en windenergie. Meer en meer woningen, openbare gebouwen en kantoren en 

andere bedrijfspanden worden voorzien van zonnepanelen. Langdurig braakliggende terreinen 

kunnen worden omgevormd tot parken met zonnecollectoren. Ook windmolens op 

Harderwijks grondgebied kunnen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Harderwijk 

als milieuvriendelijke stad. 

 

Voornamelijk op plekken in de stad waar veel fijnstof aanwezig is, willen wij een onderzoek 

naar de mogelijkheden van luchtzuiverende gevels. Om de hoeveelheid fijnstof te beperken, is 

een uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s nodig. Samen met een 

oproep aan het bedrijfsleven om meer elektrische auto’s te gaan gebruiken. De gemeentelijke 

organisatie heeft hier een voorbeeldfunctie. Het gemeentelijk wagenpark dient uitsluitend te 

bestaan uit milieuvriendelijke auto’s. 

 

De PvdA Harderwijk maakt zich sterk voor het bevorderen van het fietsverkeer. In en rondom 

de binnenstad dienen er voldoende fietsrekken en andere stallingsmogelijkheden voor fietsen 

te zijn. Daar hoort een optimaal gebruik van de fietsenstalling aan de Academiestraat bij. Om 

te bereiken dat leerlingen – al of niet begeleid door ouders – op de fiets naar school gaan, wil 

de PvdA Harderwijk samen met het onderwijs een plan opstellen. Met het goed onderhouden 

van een uitstekend netwerk van fietspaden, kan Harderwijk zich onderscheiden als 

aantrekkelijke fietsstad.  

 

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk: 

 Meer zonnepanelen op woningen, kantoren, bedrijfspanden en openbare gebouwen. 

 Duurzaam gebruik van energie, bijvoorbeeld door het gebruik van led-verlichting en 

warmte- en koudeopslag. 

 Langdurig braakliggende terreinen omvormen tot parken met zonnecollectoren en/of 

windmolens, of inzetten voor duurzame landbouw, bijvoorbeeld voor de 

papierindustrie. 

 Een onderzoek naar groene gevels op plekken met veel fijnstof. 

 Een gemeentelijk elektrisch wagenpark en stimuleren dat bedrijven meer gebruik 

maken van elektrische auto’s. 

 Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van elektrische 

auto’s en scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar 

eigen elektrische wagenpark. 

 Samen met het de onderwijsinstellingen een plan opstellen om te bevorderen dat 

leerlingen op de fiets naar school gaan. 

 Het fietsverkeer bevorderen door het verder versterken van het 

(snel)fietspadennetwerk, ook voor woon-werkverkeer. 

 Blijvende aandacht vragen voor geluidsoverlast bij uitbreiding vliegveld Lelystad. 

 



 
15 

Wonen 

 
De gemeente is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de 

woningmarkt. Dat vereist een balans tussen de woonbehoeften van de bestaande bevolking, de 

woonwensen van toekomstige inwoners en het creëren van aantrekkelijke woonomgevingen. 

 

Om jongeren en starters te behouden voor Harderwijk, wil de PvdA Harderwijk het 

woningaanbod voor hen toegankelijker maken. Omdat het kopen van een huis niet voor 

iedereen haalbaar is, is het nodig om het aanbod van huurwoningen in overeenstemming te 

brengen met de vraag. Momenteel zijn de wachttijden voor de goedkopere huurwoningen te 

lang. In onze samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen 

terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen 

beschikbaar zijn en waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft. 

 

Naast het bouwen van koopwoningen in diverse prijscategorieën, zal het gemeentelijk 

woningbouwbeleid zich de komende jaren meer moeten richten op de realisatie van meer 

betaalbare huurwoningen. Wij gaan ons ook inzetten voor vernieuwende huurvormen, zoals 

tijdelijke en/of verplaatsbare woningen, geschakelde containerwoningen en wonen in tot 

appartementen omgebouwde kantoren. Kamerbewoning voor jongeren heeft eveneens onze 

aandacht. 

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Harderwijk fors geïnvesteerd in samenwerken op 

wijkniveau. De PvdA Harderwijk wil dat de wijkbewoners het zelf voor het zeggen gaan 

krijgen. De gemeente biedt de middelen aan, waarover de wijk beslist. De band tussen de 

gemeente en de wijk dient daarom ook op bestuurlijk niveau versterkt te worden. Elke wijk 

moet een wethouder krijgen als eerste aanspreekpunt. 

 

Wij zetten in op korte lijnen en snelle besluitvorming om plannen vanuit de wijk waar te 

maken. Ontwikkelingen in de wijk worden altijd met de wijkteams besproken. Hierin werken 

bewoners samen met de gemeente en diverse instanties. Zorg en ondersteuning worden in 

aparte teams georganiseerd, die een band onderhouden met de wijkteams. 

De PvdA Harderwijk verwacht dat iedere wijkbewoner zich medeverantwoordelijk voelt om 

de leefomgeving schoon, groen, sociaal en veilig te houden. Wij willen dit honoreren met een 

jaarlijkse prijs voor het beste wijkinitiatief. 

 

De openbare ruimte in de wijken dient volop mogelijkheden te bieden voor lichamelijke 

activiteit. Dat uitgangpunt wil de PvdA Harderwijk vertalen in voldoende speeltuintjes, 

trapvelden, hangplekken en ruimte voor avontuurlijk spelen voor kinderen en jongeren. 

Hekken rond schoolpleinen gaan wat ons betreft weer open. Voor wijkbewoners van alle 

leeftijden streven we naar fitnesstoestellen in de buitenlucht. Daarnaast hechten wij aan het 

belang van ontmoetingsplekken. Dat pleit voor voldoende bankjes, parkjes, waterpartijen 

enzovoorts. 

 

Bij een fijne leefomgeving hoort ook een goede verkeersveiligheid. In Harderwijk is dit over 

het algemeen goed geregeld, maar het kan altijd beter. Zeker de verkeersveiligheid rond 

scholen en in wijken blijft onze aandacht houden. Ook zijn wij, omwille van de leefbaarheid 

in de wijk, voorstander van het invoeren van de maatregel om niet meer dan twee geparkeerde 

auto’s per huishouden voor de voordeur toe te staan. Aan de randen van de wijk kunnen 

elektronisch bewaakte parkeervoorzieningen aangelegd worden. 
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Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk: 

 Samen met woningcorporaties werken aan de verdere verbetering van de leefbaarheid 

in de wijken. 

 Een toegankelijk woningaanbod voor starters. 

 Zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen (tot 500 euro per maand) en 

koopwoningen (tot 170.000 euro) voor starters en ouderen, bijvoorbeeld woningen 

met erfpacht. 

 Gevarieerde, gemêleerde en levensloopbestendige woning(op)bouw en 

bevolkingssamenstelling in alle wijken. 

 Vernieuwende huurvormen realiseren. 

 Bij alle nieuwbouwprojecten, maar ook bij bestaande woningvoorraad aandacht voor 

duurzaam wonen, bruikbaarheid en bereikbaarheid voor mensen met 

functiebeperkingen. 

 Scheefwonen waar mogelijk terugdringen en doorstroming op de woningmarkt 

bevorderen. 

 Openbare voorzieningen die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, niet 

alleen het gebouw, maar ook de weg er naartoe. 

 Wethouders als bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijk. 

 Een jaarlijkse prijs voor het beste wijkinitiatief. 

 Uit de hand lopen van burenruzies vermijden door tijdig ingrijpen. 

 Schoolpleinen open houden na schooltijd. 

 Gedeeld autogebruik bevorderen door extra parkeerplaatsen en extra 

parkeergelegenheid te realiseren aan de randen van woonwijken. 

 Goede coördinatie rondom verkeersveiligheid, door middel van voortzetting van het 

Verkeersplatform Harderwijk. 
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Toerisme en Recreatie  

 
Harderwijk kan de enorme potentie van het groen van de Veluwe, het blauw van de 

randmeren en het cultuurhistorische goud beter benutten. In combinatie met het Dolfinarium 

en de Zwaluwhoeve als landelijk vermaarde dagattracties. De PvdA Harderwijk ziet nieuwe 

mogelijkheden in slimme verbindingen tussen de aantrekkingskracht van natuur, recreatie en 

cultuurhistorie. 

 

De vakantieparken op Harderwijks grondgebied en in de omgeving moeten een kwaliteitsslag 

maken om hun aantrekkelijkheid niet te verliezen. Een aanpak in regionaal verband is wat de 

PvdA Harderwijk betreft hard nodig. 

 

De VVV zal in de huidige vorm verdwijnen. De PvdA Harderwijk is voorstander van een 

voortzetting als digitale vraagbaak en dienstverlener in samenwerking met het Veluws Bureau 

voor Toerisme. 

 

Voor de komende raadsperiode wil de PvdA Harderwijk: 

 Arrangementen samengesteld door diverse aanbieders in de toeristisch/recreatieve 

sector. 

 De mogelijkheden van het Hanzeverleden beter benutten, door het tegengaan van 

versnippering in het aanbod. 

 Meer werkgelegenheid in de toeristische en recreatieve branche, bijvoorbeeld door het 

creëren van kleinschalige locaties voor vestigingen van bedrijven voor 

(verhuur)bedrijven. 

 Harderwijk als evenementenstad nadrukkelijker in beeld brengen. 

 Het verblijfstoerisme stimuleren door in regionaal verband de aantrekkelijkheid van 

vakantieparken te vergroten. 

 Het buitengebied tussen Harderwijk en Nunspeet/Ermelo aantrekkelijk houden voor 

recreatie door inwoners van Harderwijk en toeristen. 
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Financiën 
 

Geld uitgeven als je het hebt. Dat is het uitgangspunt van het financieel beleid van de PvdA 

Harderwijk. Wij willen dat het degelijke financiële gemeentebeleid van de afgelopen jaren 

wordt voortgezet. 

 

Harderwijk behoort al jaren tot de gemeenten waar de lastendruk voor de inwoners het laagst 

is. De PvdA Harderwijk beschouwt een plek in de top 50 van de 408 Nederlandse gemeenten 

als een uitstekende positie. Maatregelen die deze positie in gevaar brengen, zullen we dan ook 

niet zonder meer steunen. De bijna 46.000 inwoners van Harderwijk en Hierden mogen 

rekenen op een goed voorzieningenniveau op sociaal, maatschappelijk, sportief en cultureel 

gebied. Dat is ook waar de PvdA Harderwijk voor staat. Als dit voorzieningenniveau onder 

druk komt te staan, is enige verhoging van gemeentebelastingen voor de PvdA Harderwijk 

bespreekbaar. Maar wel met als uitgangspunt dat de zwaardere lasten gedragen worden door 

de sterkste schouders. 

  

De gemeente staat aan de vooravond van grote veranderingen op het gebied van zorg, 

jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Het geld dat door de 

rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld, moet wat de PvdA Harderwijk betreft uitsluitend 

voor deze sociale doelen gebruikt worden. Zo voorkomen we dat geld dat bijvoorbeeld voor 

armoedebeleid bedoeld is, ‘weglekt’ naar andere beleidsterreinen. Binnen de sociale doelen 

kunnen overigens wel prioriteiten worden gesteld. 

 

De PvdA Harderwijk maakt in dit verkiezingsprogramma duidelijke keuzes. Sommige 

daarvan vergen investeringen. Wij willen die financieren door andere zaken binnen de 

gemeentebegroting niet meer uit te voeren of anders te organiseren. Het verzelfstandigen van 

gemeentelijke bedrijfsonderdelen maakt daar deel van uit. Een discussie over de kerntaken 

van de gemeente is voor ons van belang voor een nadere focus op het karakter van de functies 

van de lokale overheid vanaf 2014. 

 

De PvdA Harderwijk is van mening dat het verstrekken van subsidies een middel is om 

maatschappelijke doelen te bereiken (onder andere op het vlak van welzijn, cultuur, 

werkgelegenheid en leefbaarheid). Het gaat hierbij om beleid wat de gemeente niet zelf 

uitvoert, maar onder brengt bij professionele instellingen en bij vrijwilligersorganisaties. Dat 

er door instellingen verantwoording wordt afgelegd over de rechtmatige en doelmatige 

besteding van de subsidies is volstrekt logisch. De gemeente stelt subsidies in vertrouwen vast 

en maakt daar meerjarenafspraken over met betrokken partners die uitvoering geven aan 

belangrijke maatschappelijke activiteiten. 

 

De PvdA onderschrijft de grote ambities van Harderwijk. Zo zal de stad van aanzicht 

veranderen door de aanleg van het Waterfront. Wij staan achter dit project, ondanks de 

financiële risico’s, waarvoor maatregelen zijn genomen in de vorm van reserveringen. Zodra 

blijkt dat de woningmarkt zich van de crisis herstelt, nemen de risico’s mogelijk af. De 

eventueel vrijkomende middelen wil de PvdA Harderwijk onder andere inzetten voor verdere 

stimulering van de lokale economie en werkgelegenheid. 

 


