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Verkiezingsprogramma 2018 

In de titel hierboven staat bewust geen “2018-2022”, zoals normaal gesproken gebruikelijk is. Tijdens het 

schrijven van het verkiezingsprogramma bleek dat veel teksten uit het verkiezingsprogramma van 4 jaar 

geleden nog steeds actueel zijn als doel om na te streven, ondanks dat er in de afgelopen periode ook het 

nodige is gerealiseerd. Op andere punten wordt het verkiezingsprogramma gedurende de periode 

ingehaald door de actualiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de soap rondom het theater en Stad als 

Podium. 

We hebben er daarom voor gekozen om een dynamisch verkiezingsprogramma te schrijven dat de basis 

vormt voor het politieke handelen van de fractie in de komende raadsperiode. Daarom wordt niet alleen 

dit verkiezingsprogramma als geheel gepubliceerd, maar werken we na de verkiezingen met een 

dynamisch verkiezingsprogramma per standpunt. Het verkiezingsprogramma op 

harderwijk.pvda.nl/standpunten is daarmee dus ook altijd actueel. 

Dit biedt bijvoorbeeld ruimte om de komende vier jaar aanvullende visiestukken toe te voegen en in te 

spelen op de actualiteit. De wereld staat tenslotte niet stil. En dit biedt ook ruimte aan de leden en 

inwoners om ook gedurende de komende vier jaar mee te denken over de koers van de partij. En voor 

een koerswijziging zullen de komende vier jaar logischerwijs altijd de leden aan zet zijn. Hiermee wordt 

naar ons inzicht beter ingespeeld op zowel het digitale tijdperk, als op de snelheid waarmee de actualiteit 

kan wijzigen. 

Het verkiezingsprogramma bestaat uit een hoofdstuk per thema en daarnaast acht speerpunten. Deze 

speerpunten zullen centraal staan in de campagne de komende maanden en in het handelen van de 

fractie de komende vier jaar.  
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Speerpunten 

De PvdA kiest ook in 2018 voor een herkenbaar en sociaal verkiezingsprogramma. De speerpunten laten 

zien waar de prioriteiten de komende jaren zullen liggen. Afgelopen zomer is de PvdA met de inwoners in 

discussie geweest, zowel op straat als online. Hiermee is de partij aan het werk gegaan en de leden 

hebben acht speerpunten vastgesteld: Jeugdwerkeloosheid, kleinschalige zorg, goedkope woningen, 

leefbare wijken met eigen voorzieningen, koopzondag, kinderarmoede, groenonderhoud en een 

bruisende binnenstad met een eigentijds en volwaardig theater. 

 

https://harderwijk.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/99/2017/11/speerpunten.jpg
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Zorg 

Een gezamenlijke aanpak met zo weinig mogelijk regels 
De PvdA Harderwijk maakt zich sterk 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 spelen hierin een centrale rol. 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) opgepakt 

kunnen worden. Welke zorgvragen 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. 

Jeugdzorg: ondersteun het gezin 
De gemeente is 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 optimaal 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 deskundigheid voor onze jeugd beschikbaar te 

houden. 

Zorg in de buurt en voor elkaar 
Zorg en welzijn horen dichtbij de mensen georganiseerd te zijn; met een wijk- en buurtgerichte aanpak 

door welzijns- en hulpverleningsinstanties. In elke wijk komt of blijft een gezondheidscentrum, waar 

huisarts, apotheek, fysiotherapeut, maatschappelijk werk en wijkverpleegkundigen samenwerken. De 

gezondheidscentra sluiten aan bij de wijk- en buurtaanpak van zorg en welzijn. Ook is er aandacht voor 

het aanleggen van beweegtuinen in de wijken met fitnessapparatuur in de buitenlucht. 

Vrijwilligers en zo nodig professionals ondersteunen mantelzorgers, zodat zij hun zorgtaken uitstekend uit 

kunnen voeren en daarnaast hun eigen leven kunnen leiden. Ook moet het mogelijk zijn dat 

mantelzorgers tijdelijk een ‘zorgunit’ bij het huis kunnen bouwen of verbouwen. 
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  PvdA Harderwijk wil: 

 Zorg en welzijn dichtbij de mensen, met een wijk- en buurtgerichte aanpak door welzijns- en 
hulpverleningsinstanties. 

 Ondersteuning voor 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. 
 Bemoeizorg (hulp aan mensen die geen hulp vragen) toepassen om in probleemsituaties in te 

kunnen grijpen om grotere problemen te voorkomen. De wijkagent, opbouwwerker, 
wijkverpleegkundige en wijkbeheerder werken hierbij nauw samen. 

 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. 
 Extra inzet van jeugdinterventiewerk (straathoekwerk) om zwaardere problemen te 

voorkomen. 
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Werk 

Onderwijs is de basis 
Een goede afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs is van groot belang. PvdA Harderwijk is 

voorstander van werkend leren, aan de hand van leermeesters die al langer een beroep uitoefenen en de 

taal spreken die aansluit bij de belevingswereld van de leerling/student. De PvdA Harderwijk wil het 

onderwijs uitdagen om innovatieve ideeën te ontwikkelen. Met daaraan een (financiële) bijdrage 

gekoppeld, als er een concreet resultaat is geboekt in de vorm een betaalde baan. 

Het heeft geen zin om jongeren op te leiden voor een beroep waar geen vraag naar is, of vaardigheden 

aan te leren waar werkgevers geen behoefte meer aan hebben. Daarom stimuleren we dat in Harderwijk 

voor meer vakgebieden een MBO-5 (Associate Degree) kwalificatie behaald kan worden. Samen met 

ondernemers willen we onderzoeken welke opleidingen meerwaarde bieden. 

Ervaring benutten en overdragen 
Het is schrijnend dat de ervaring en expertise van oudere werknemers te weinig gebruikt worden. Hun 

kennis is van onschatbare waarde voor het bedrijfsleven. Helaas staan velen van hen aan de kant. Oudere 

werknemers kunnen een belangrijke rol vervullen in het begeleiden van jongeren en in het overdragen 

van kennis en vakmanschap. 

Geen werkeloze jongeren 

Geen enkele jongere zou langer dan een paar weken werkloos thuis mogen zitten. Er zijn stevige 

maatregelen nodig om de werkloosheid onder de Harderwijkse jongeren 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. De strijd tegen jeugdwerkloosheid 

is een prioriteit van de PvdA. 

De voorbeeldfunctie van de gemeente 
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. PvdA Harderwijk wil fors 

investeren om het bedrijfsleven mogelijkheden te bieden om werkgelegenheid te creëren voor 

bijstandsgerechtigden, jong gehandicapten en statushouders De mogelijkheden die de Participatiewet 

biedt voor maatwerk moeten nog veel beter worden benut. De PvdA vindt ook dat de gemeente een 

voorbeeldfunctie heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

Wij willen daarvoor de mogelijkheden versoepelen van de vestiging van sociale ondernemingen. Zoals in 

het om ‘om niet’ vrijgeven van bouwgrond voor bedrijven die met minimaal 75% gaan werken met 

mensen in een kwetsbare positie. 

Daarnaast willen we dat de gemeente zich maximaal inzet voor het aantrekken van bedrijven die naast 

een winstdoelstelling een sociale doelstellingen nastreven. Ook willen we budgetten van de 

Participatiewet inzetten als stimulans voor ondernemers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen. En 

dan niet via re-integratiebureaus, maar rechtstreeks. Ondernemingen en andere organisaties met 

concrete ideeën om kwetsbare mensen aan de slag te helpen, kunnen op ons rekenen in de vorm van een 

(financiële) bijdrage voor de ingediende businesscase. 
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Eerlijke kansen voor iedereen 
Allochtone jongeren hebben het in de huidige arbeidsmarkt extra zwaar. Ook bij een goede 

startkwalificatie hebben zij minder kans op werk. PvdA Harderwijk wil in deze achterstand wegwerken. 

Bijvoorbeeld door experimenten te starten met anoniem solliciteren. 

Werkverdringing voorkomen 
Normaal werk hoort normaal betaald te worden. De gemeente moet dit als stelregel hanteren bij elke 

aanbesteding waar ze bij betrokken is. Ook hoort de gemeente niet mee te werken aan het inzetten van 

vrijwilligers waar regulier personeel noodzakelijk is. Werkverdringing dient op deze manier voorkomen te 

worden. 

De detailhandel als motor 
Samen met de ondernemers in de detailhandel willen we de werkgelegenheid stimuleren. Het 

versoepelen van regelgeving kan daarbij helpen. Net zoals het investeren in de mogelijkheden van de 

binnenstad. Wij pleiten voor aantrekkelijke parkeertarieven en de invoering van koopzondagen. 

Evenementen in de binnenstad moeten meerwaarde voor winkeliers hebben. De gemeente ondersteunt 

hen daarbij. 

 

 

  

PvdA Harderwijk wil: 

 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 Participatiewet. 
 Werkgevers maximaal ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. 
 Werkverdringing voorkomen. 
 Dat de gemeente ernaar streeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel 

mogelijk in te schakelen. 
 Regelgeving versoepelen om de detailhandel te stimuleren. 
 Allochtone jongeren helpen om voor hen betere kansen op de arbeidsmarkt te creëren. 
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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 maakt Harderwijk aantrekkelijk voor inwoners, forensen en 

bedrijven. De ringweg en de tunnel onder het station zorgen voor een goede regionale bereikbaarheid. 

Harderwijk heeft een schitterend nieuw station, maar daar stoppen slechts sprinters richting Zwolle en 

Amersfoort/Utrecht. De plannen voor het Randstadspoor leken hoopvol voor de treinverbinding tussen 

Harderwijk en de Randstad, maar zijn helaas op de lange baan geschoven. Ook een Intercitystatus voor 

station Harderwijk werd keer op keer door de minister en NS afgewezen. Een Intercitystop past volgens 

de NS niet in de krappe dienstregeling en zou doorgaande reizigers ongemak bezorgen. Ook andere 

verbeteringen, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het aantal stoptreinen, blijken niet te passen op het 

spoor. 

De spoorinfrastructuur mist een derde spoor. Een zogeheten passeerspoor langs station Harderwijk maakt 

het voor treinen mogelijk om te keren, waardoor er meer en snellere ritten mogelijk zijn tussen 

Harderwijk en de Randstad. Bij de verbouwing van het station, de aanleg van de tunnels daaronder en bij 

de Weisteeg is al ruimte gehouden voor een derde spoor. De PvdA zet zich in voor de aanleg van een 

passeerspoor. Hiervoor is samenwerking nodig met de omliggende gemeenten en de provincie 

Gelderland. 

De A28 loopt vast 

De A28 is inmiddels een vast onderdeel van de file top 10. De capaciteit van de snelweg is met name in de 

ochtendspits tussen Harderwijk en Amersfoort simpelweg onvoldoende om het verkeer af te kunnen 

wikkelen. Harderwijk moet hier samen met de regio optrekken om de snelweg te laten verbreden. 

Buslijnen door knooppunt Harderwijk 

Harderwijk vormt een knooppunt tussen Zwolle en Amersfoort en tussen Lelystad en Apeldoorn. Met de 

uitbreiding van luchthaven Lelystad wil de PvdA dat de busverbinding tussen Harderwijk en Lelystad 

wordt uitgebreid. Station Harderwijk krijgt dan een belangrijke functie als overstapknooppunt. Ook de 

verbinding met Apeldoorn vraagt om verbetering, met name s ’avonds en in de weekenden. Als dat niet 

met een reguliere verbinding mogelijk is, dan kunnen nieuwe initiatieven, zoals Flixbus, kansen bieden. 

Doorstroming langs en door Harderwijk 
De ring en de belangrijkste verkeersaders door Harderwijk moeten zo zijn ingericht dat het verkeer snel 

door kan stromen. Zowel door als langs Harderwijk. De ring vervult een belangrijke functie in de 

verbinding naar luchthaven Lelystad en Flevoland. Voor de doorstroming binnen Harderwijk richt de PvdA 

zich op een goede inrichting van met name Westermeenweg, Oranjelaan, Westeinde, Hoofdweg, 

Verkeersweg, Deventerweg en Selhorstweg. Door de doorgaande wegen goed in te richten, kunnen 

parallelle wegen worden ontlast. 
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Verkeersveiligheid samen met de wijk bekijken 

Samen met wijkteams en wijkverenigingen wordt gekeken naar de verkeersveiligheid in de wijken. 

Schoolomgevingen krijgen hierbij extra aandacht. Naast een veilige inrichting van de openbare ruimte is 

het uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Om de ouders te wijzen 

op de verkeerssituaties rond scholen, kan de gemeente samenwerken met het onderwijs. 

De laatste jaren komen er ook veel klachten vanuit woonerven. Hier wordt vaak te hard gereden, terwijl in 

woonerven veel kinderen op straat spelen. Deels zijn de bewoners van de woonerven hier zelf 

verantwoordelijk voor, maar niet altijd. De afgelopen periode heeft de PvdA er al voor gezorgd dat bij elk 

woonerf borden zijn geplaatst met de maximumsnelheid van 15 km/u. Daarnaast willen we per woonerf 

kijken hoe de inrichting ervoor zorgt dat er voorzichtiger gereden wordt. 
 

  

  

PvdA Harderwijk wil: 

 De aanleg van een derde spoor om meer en snellere treinverbindingen mogelijk te maken.er. 
 Verbetering van de busverbindingen van en naar Lelystad en Apeldoorn. 
 Verbreding van de A28 tussen Amersfoort en Harderwijk. 
 Een betere doorstroming van het verkeer in en langs Harderwijk. 
 De verkeersveiligheid in schoolomgevingen en woonerven verbeteren. 
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Binnenstad 

Elk Hanze-evenement wordt ingezet om te promoten hoe mooi Harderwijk is en hoe belangrijk toerisme is 

voor de stad. Maar wat gebeurt er ondertussen in de stad? Zeker, het stadsstrand is een schitterende 

trekpleister en ligt bij mooi weer altijd vol. Er wordt niet voor niets gekeken naar uitbreiding. Maar de 

stad zelf? Daar kan nog wel het een en ander aan gebeuren. 

Maak werk van een bruisende binnenstad 
Begin dit jaar werd het centrummanagement opgeheven. Deze organisatie was de spil bij vele activiteiten 

in de binnenstad. Centrummanagement werd echter betaald uit reclamebelasting en het systeem om dit 

te innen bleek niet helemaal te kloppen. De gevolgen waren afgelopen zomer pijnlijk zichtbaar. Weinig 

evenementen voor het winkelend publiek, de zomermarkten waren een aanfluiting en op de sociale 

media kregen toeristen het advies dat ze beter naar Elburg of Ermelo konden gaan. 

De gemeente moet eindelijk eens echt werk gaan maken van een bruisende binnenstad. Niet eindeloos 

rapporten aanvragen om ze in de la te leggen. Maar gewoon de straat op en aan de slag.  

Geef de binnenstad de ruimte 

De PvdA is voorstander van koopzondagen. Laat ondernemers zelf bedenken hoe ze deze willen inrichten. 

Een koopzondag in de binnenstad heeft vooral meerwaarde als de ondernemers ervoor zorgen dat er echt 

iets te beleven is voor Harderwijkers en bezoekers. 

Het evenementenbeleid moet minder streng worden. De zomermarkten werkten niet, omdat er bijna 

niets was toegestaan. Hierdoor misten de zomermarkten uitstraling. De regels moeten ondersteunend 

zijn en de gemeente dient beter samen te werken met winkeliers, horecaondernemers en culturele 

instellingen om aansprekende evenementen mogelijk te maken. 

Het is de vraag of het aantal vierkante meters aan winkeloppervlak nog in overeenstemming is met de 

behoefte. Het verkleinen van het winkelgebied, in combinatie met aantrekkelijke looproutes, kan de 

binnenstad gezond houden en aantrekkelijker maken. Aanlooproutes kunnen dan een andere functie en 

inrichting krijgen. Denk hierbij aan bewoning, maar ook bijvoorbeeld aan een tandartspraktijk. 

Duidelijk parkeerbeleid en minder regels 
De PvdA wil een helder parkeerbeleid, gericht op veel bezoekers in de binnenstad. De functies van 

parkeerterreinen moeten beter worden benut. Bijvoorbeeld met een blauwe zone voor kort parkeren bij 

de Vuldersbrink, zodat deze garage zich beter richt op supermarktbezoekers. Wij juichen initiatieven zoals 

twee uur gratis parkeren in de Houtwalgarage toe. 

Ondernemen moet makkelijker worden. Ondernemers met innovatieve ideeën lopen vaak tegen een 

wirwar van regels aan. De gemeente moet flexibeler met regels en bestemmingsplannen omgaan, zodat 

er minder panden leeg hoeven te staan en er meer ruimte komt voor nieuwe concepten. 

Werk samen met vastgoedeigenaren. 
Vastgoedeigenaren zijn belangrijke spelers in de winkelstraten. Zij bepalen de huurprijzen en kunnen het 

daarmee aantrekkelijk maken voor ondernemers om zich te vestigen. De gemeente kan het 

vestigingsklimaat aantrekkelijker maken door een helder parkeerbeleid en een prettig straatbeeld. Over 

aanpassingen van de winkelomgeving kunnen afspraken gemaakt worden met vastgoedeigenaren. 
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Vastgoedeigenaren kunnen dan bewegen met de huurprijzen en het zo voor middenstanders 

gemakkelijker maken om zich te vestigen.  

 

  

PvdA Harderwijk wil: 

 Een bruisende binnenstad met aansprekende evenementen. 
 Een soepeler parkeerbeleid. 
 Koopzondagen invoeren. 
 Minder regels voor ondernemers. 
 Initiatiefnemers de ruimte geven om nieuwe concepten in de binnenstad te ontwikkelen. 
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Cultuur 

Een goed theater en vernieuwende initiatieven 

PvdA Harderwijk blijft zich inzetten voor het behoud van een volwaardig theater met alle voorzieningen 

die nodig zijn voor amateurs en professionals. Hiervoor is het noodzakelijk dat Theater Harderwijk 

toekomstbestendig verbouwd wordt. We maken ons zorgen over de exploitatie van het theater en de 

kwaliteit van de programmering met het wegvallen van Stichting Podia Harderwijk. 

Een aantal culturele organisaties heeft zich verenigd in ‘De Stad als Podium connectie’. Daarmee is er een 

basis gelegd om de onderlinge samenwerking te verbeteren en de programmering van binnen- en 

buitenactiviteiten slimmer op elkaar af te stemmen. Zo ontstaan er kansen om de kwaliteit van het gehele 

aanbod te verhogen. 

De PvdA zal initiatieven op het gebied van culturele coördinatie en fusies van instellingen ondersteunen 

en waar nodig faciliteren. 

Harderwijk als evenementenstad 

Culturele evenementen als LaLaLand en Podiumspektakel blijven we koesteren. Zij verdienen de ruimte 

om met verfrissende en nieuwe ideeën te blijven komen. Door mee te denken in mogelijkheden en 

organisaties te voorzien van de juiste adviezen kunnen er in de stad uiteenlopende evenementen worden 

georganiseerd zonder al te veel overlast voor omwonenden. 

Harderwijk als historische stad 

Wij zijn een groot voorstander van het behoud van ons historisch erfgoed. Samen met organisaties die 

actief zijn op dit gebied willen we afspraken maken over hoe dit het beste kan en waar de prioriteiten 

liggen. Het mag niet meer gebeuren dat onze historie verkwanseld wordt door graafmachines die oude 

stadsmuren of rondelen slopen. 

Ook voor beeldende kunst is de PvdA Harderwijk een enthousiaste partner voor initiatieven die deze 

kunstvorm dichter bij de mensen kan brengen. Kunstenaars moeten uitgedaagd worden om met ideeën 

te komen. PvdA Harderwijk wil een jaarlijks budget van 50.000 euro beschikbaar stellen om meer kunst in 

de openbare ruimte te realiseren. 

Cultuur voor iedereen 
De PvdA vindt het van wezenlijk belang dat kunstbeoefening en cultuurdeelname voor iedereen 

toegankelijk is. De inclusieve samenleving en talent ontwikkeling zijn hierin uitgangspunt. Wij steunen het 

Jeugd cultuurfonds. Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen uit arme gezinnen de kans krijgen om zich 

met kunst en cultuur bezig te houden. Ook moet het kunstonderwijs voor jongeren tot 18 jaar betaalbaar 

blijven. 

 

  

PvdA Harderwijk wil: 

 Een toekomstbestendige verbouw van Theater Harderwijk. 
 Volop ruimte voor culturele evenementen. 
 Het historisch erfgoed koesteren. 
 Een jaarlijks budget van 50.000 euro voor meer kunst in de openbare ruimte. 
 Meehelpen om de kwaliteit van het gehele podiumaanbod verhogen. 
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Duurzaamheid 

Wijken worden energieneutraal 
Het plan om alle wijken vóór 2035 energieneutraal en dus van het aardgas af te krijgen is in 2019 

afgerond. Eind 2018 is minstens één wijk geselecteerd om – samen met bewoners, woningcorporatie, 

netbeheerder en energiecoöperatie – van het gas af te gaan en aan te sluiten bij het Gelders programma 

Wijk van de Toekomst. De PvdA vindt dat de gemeente werk moet maken van de isolatie van sociale 

huurwoningen, in samenwerking met corporaties. En dat er geen nieuwbouw meer mag plaatsvinden met 

aardgas, ook niet in de sociale sector. 

We benutten zon- , wind- en bodemenergie en restwarmte 

van bedrijven 

Meer en meer woningen, openbare gebouwen, 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. Hierbij wordt wel rekening gehouden met 

geluids- en schaduwoverlast. We richten ons daarom ook op nieuwe technieken met kleinere molens. 

De potentie van bodemenergie is enorm. Daarom is het belangrijk dat we warmte- en koudeopslag (WKO) 

intensief en optimaal profileren en gebruiken. De gemeente hoort collectieve verbanden van inwoners 

om duurzame energie te exploiteren en daarin te investeren te ondersteunen. Bedrijven worden 

aangemoedigd om via ruimtelijke ordening hun restwarmte beter te benutten. Wij vinden dat 

investeringen in energiebesparing en in opwekking en opslag van energie niet belast mogen worden met 

een hogere OZB. 

Hoe minder fijnstof, hoe beter 
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 maximumsnelheid 

op de A28 tussen afslag Strand Horst en N302 mag wat de PvdA betreft verlaagd worden naar 100 

kilometer per uur. 

De A28 krijgt geluidsschermen met zonnepanelen 
De geluidhinder in de wijken naast de A28 is te groot. Bewoners blijven maar wachten op verbetering. Er 

zijn veel toezeggingen gedaan, maar oplossingen blijven uit. Door geluidsschermen voor te financieren en 

te voorzien van zonnepanelen, slaat de gemeente twee vliegen in één klap. 

Naar een afvalvrije gemeente 
Bij investeringen, inkoop, aanbestedingen en onderhoudsuitgaven gaat de gemeente vanaf 2018 zoveel 

mogelijk uit van hergebruik van materialen. Daarbij gaat het daarbij om nieuwbouw, renovatie en sloop, 

grond-, water- en wegenbouwprojecten, met name ook Waterfront, Theater Harderwijk, schoolgebouwen 

en sportaccomodaties zoals de Sypel. 
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Harderwijk zet in op een afvalvrije gemeente in 2030. De PvdA is daar voorstander van. In 2020 heeft elke 

inwoner maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval en ligt het scheidingspercentage op 75%. De gemeente 

zet daarvoor alle middelen in: van een gedifferentieerd afvaltarief tot het gericht inzamelen met een hoog 

serviceniveau van de meest waardevolle reststromen als elektronica, boeken, speelgoed en textiel. De 

gemeente publiceert jaarlijks de voortgang. Financiële sturing kan helpen om doelstellingen te behalen, 

maar mag nooit ten koste gaan van kwetsbare groepen. 

Harderwijk als fietsstad 

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

binnenstad dienen er voldoende fietsrekken en andere stallingsmogelijkheden aanwezig te zijn. Om te 

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

samen met het onderwijs een plan opstellen. Met het goed onderhouden van een uitstekend netwerk van 

fietspaden kan Harderwijk zich onderscheiden als aantrekkelijke fietsstad. 

Het onderwijs zorgt voor onze toekomst 
De gemeente betrekt jongeren van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bij het energie- en 

klimaatbeleid. Onder meer met ontwerplessen voor de Wijk van de Toekomst waarin bestuurders en 

leerlingen samenwerken. En met ‘greendeals’, waarmee de lokale overheid, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties afspraken maken over gemeenschappelijke doelen en processen. De 

jongeren krijgen een rol in de monitoring van de voortgang. 

De gemeente richt zich op duurzame projecten die tegelijkertijd de woningbouw, het milieu en de lokale 

werkgelegenheid ten goede komen. Om ervoor te zorgen dat het uitvoeren van duurzame initiatieven 

gemakkelijker verloopt, moet de gemeente slim en soepel omgaan met regelgeving en procedures. 

Er kan nog veel meer 
De technologie ontwikkelt zich vaak sneller dan er beleid voor gemaakt kan worden. De PvdA wil dat de 

gemeente voorop loopt met het benutten van duurzame innovaties. Zoals het stimuleren van groene 

daken, het afvoeren van regenwater en de inzet van kleine windmolens. 

 

 

 

 

 

 

 

PvdA Harderwijk wil: 

 Energieneutrale wijken. 
 Minder fijnstof en geluidshinder. 
 Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. 
 Een afvalvrije gemeente in 2030. 
 Het fietsverkeer bevorderen. 
 Het onderwijs betrekken bij het ontwikkelen van duurzame projecten. 
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Sport 

Bewegen is belangrijk 

Overgewicht bij jongeren is een serieus probleem. Harderwijk is een JOGG-gemeente (Jongeren Op 

Gezond Gewicht). Samen met scholen, ZorgDat en andere partners werkt de gemeente aan de promotie 

van lichaamsbeweging en een gezondere levensstijl. Ook voor andere leeftijdsgroepen blijft voldoende 

beweging van belang. Daarom moeten sportverenigingen voor iedereen toegankelijk zijn. Maar sporten is 

niet kosteloos. Voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben, willen wij het 

Jeugdsportfonds blijvend financieren. 

Sport moet ook plaatsvinden in de wijk en om de hoek. Harderwijk heeft diverse trapveldjes en 

speelvelden waar diverse sporten kunnen worden beoefend. De PvdA wil extra investeringen in het 

realiseren van nog meer sportvelden in buurten en wijken. 

Het belang van het verenigingsleven 

Sport is een belangrijk bindmiddel voor onderlinge contacten en gemeenschapszin. Het Harderwijks 

verenigingsleven is bloeiend en kent een grote verscheidenheid aan sporten. Voor de Partij van de Arbeid 

Harderwijk zijn sportverenigingen het sociale cement van de samenleving die bijzondere aandacht 

verdienen. 

Naast hun belangrijke maatschappelijke functie zijn sportverenigingen broedplaatsen voor (jong) talent. 

De PvdA is van mening dat er in samenwerking met NOC/NSF een scoutingmethode voor talenten moet 

komen. Hierbij kunnen de in Harderwijk en Hierden wonende (ex)topsporters een functie vervullen. 

De Sypel voor Harderwijkers, maar ook als toonaangevend 

bad 
Zwembad De Sypel is aan een grote renovatie toe. Het gerenoveerde zwembad moet voldoende ruimte 

bieden voor schoolzwemmen en voor de recreatieve vraag. Ook moet de toegangsprijs betaalbaar blijven. 

Met de renovatie kan De Sypel zich ontwikkelen tot een toonaangevend bad waarin regionale, nationale 

en internationale wedstrijden kunnen worden georganiseerd. 

 

 

 

  

PvdA Harderwijk wil: 

 Uitbreiding van de sportmogelijkheden in buurten en wijken. 
 Een scoutingmethode voor jonge talenten ontwikkelen. 
 De Sypel renoveren, waarbij voldoende ruimte is voor schoolzwemmen en voor de 

recreatieve vraag.  
 Bijzondere aandacht voor sportverenigingen als het ‘sociale cement van de samenleving’. 
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Toerisme en recreatie 

Harderwijk: Een aantrekkelijke stad, nu en in de toekomst 

Harderwijk is een gastvrije gemeente. Wij willen graag aan anderen onze stad van haar mooiste kant laten 

zien. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd. Het project Waterfront is daar een goed voorbeeld van. 

Naast woningbouw wordt er een compleet nieuwe boulevard ontwikkeld. 

Harderwijk is de schakel tussen water en land. En dit alles naast de natuur die we liefkozend onze 

achtertuin noemen: de Veluwse bossen en bijvoorbeeld het Beekhuizerzand. Wij willen in samenwerking 

met andere Veluwse gemeenten meer aandacht voor de promotie van ons bijzondere gebied. 

Een goede servicevoorziening voor toeristen 

De PvdA pleit voor de terugkeer van een servicevoorziening waar toeristen informatie over de stad en de 

omgeving kunnen krijgen. Alleen informatievoorziening via internet is niet genoeg. Een van de 

leegstaande panden in de binnenstad moet daarvoor geschikt worden gemaakt. 

De plek die Harderwijk inneemt in de Internationale Hanze kan ook beter benut worden. Tot nu toe is de 

aandacht daarvoor gefragmenteerd. Vooral voor het aantrekken van buitenlandse toeristen is 

samenwerking met andere Hanzesteden een meerwaarde. 

Meer aandacht voor verblijfstoerisme 

We hebben zoveel te bieden. Strand, water, bos, het Dolfinarium, De Zwaluwhoeve… en Walibi en 

Flevonice om de hoek. Maar waar het in Harderwijk aan ontbreekt en waar de PvdA zich voor wil inzetten 

is, het verblijfstoerisme. Wij zijn groot voorstander van het weer toegankelijk maken van de 

vakantieparken voor toeristen die langer in onze gemeente willen verblijven. Het initiatief van de 

‘Stadscamping’ dient een permanent vervolg te krijgen. 

Het toerisme zorgt ook voor veel werkgelegenheid. Vooral voor jonge mensen zijn de 

horecavoorzieningen, het Dolfinarium en De Zwaluwhoeve interessant. Het onderwijs heeft een dankzij 

het toerisme een scala aan mogelijkheden om jongeren op de werkvloer te scholen. 

Een mooi straatbeeld voor Harderwijkers en voor toeristen 
Een mooie, schone en aantrekkelijke stad nodigt uit tot een vervolgbezoek. De PvdA wil dan ook de 

investeringen in groenonderhoud fors verhogen. Wij zien graag weer de bloemenperken terugkomen en 

dat bewonerscomités nog nauwer bij de groeninrichting van hun woonomgeving worden betrokken. 

 
PvdA Harderwijk wil: 

 De terugkeer van een informatiepunt voor toeristen. 
 Meer aandacht voor verblijfstoerisme. 
 Samenwerking om het Hanzeverleden beter te promoten. 
 Een mooier straatbeeld door investeringen in het groenonderhoud fors te verhogen. 
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Wonen 

Harderwijk, een mooie stad voor starters 

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

hen toegankelijker maken. We richten ons hierbij zowel op koopwoningen als op huurwoningen. Er 

moeten voldoende betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn. Startersleningen helpen om starters een 

hypotheek te kunnen laten afsluiten. 

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. 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. De wachtlijsten moeten binnen vier jaar zijn gehalveerd. 

Creatieve oplossingen als tijdelijke en/of verplaatsbare woningen, geschakelde containerwoningen, tiny 

houses en wonen in tot appartementen omgebouwde kantoren kunnen helpen om de wachtlijsten terug 

te dringen. 

Investeer in de wijk 
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 krijgen. De gemeente biedt de 

middelen aan, waarover de wijk beslist. Dit ontslaat de gemeente overigens niet van haar 

verantwoordelijkheden. De bezuinigingen van de afgelopen jaren op het groenonderhoud worden steeds 

duidelijker zichtbaar. Perken en groenstroken worden niet of slecht bijgehouden, of vervangen door een 

af en toe gemaaide grasvlakte. Dit geeft een slordig straatbeeld. Bij onze gesprekken op straat en in de 

wijkschouw horen we dit keer op keer terug als grote ergernis. De PvdA wil daarom in de komende jaren 

extra investeren in groenonderhoud. 

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. De PvdA Harderwijk hoopt 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. Ook willen we de wijkwinkelcentra mooi 

en levendig houden. Pinautomaten, huisartsen en apotheken horen dichtbij te zijn. 

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. 

Op diverse plekken in het land wordt gekeken naar nieuwe manieren om wijken in te richten volgens het 

concept van ‘Smart City’. Hiermee wordt van een wijk een prettige leefomgeving gemaakt met veel groen 

en speelgelegenheden. Er is daarbij minder ruimte voor auto’s, waardoor goed openbaar vervoer en 

systemen met deelauto’s belangrijker worden. De PvdA stelt voor om een dergelijk concept als pilot uit te 

voeren in een nieuwbouwwijk, om bewoners aan te trekken die zich hierdoor aangesproken voelen. 
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Uit gesprekken met bewoners blijkt dat er in Harderwijk ruime behoefte bestaat aan betaalbare 

zogenaamde levensloopbestendige woningen. Bij dit type woningen is er tenminste een slaapkamer en 

een badkamer op de begane grond. Deze woningen zijn geschikt voor ouderen die nu nog vitaal zijn en 

langer in de woning kunnen blijven wonen. Een andere doelgroep bestaat uit huishoudens waarvan een 

van de gezinsleden chronisch ziek of minder valide is. PvdA Harderwijk wil de behoefte aan dit type 

woningen in kaart brengen. In nieuwbouwprojecten wordt dan voortaan ook rekening gehouden met 

deze behoefte. Met name bij woningen in de prijsklasse onder de 250.000 euro. 

 

 
PvdA Harderwijk wil: 

 Het woningaanbod toegankelijker maken voor jongeren en starters. 
 De wachtlijsten voor sociale huurwoningen halveren. 
 Dat inwoners hun wijk- en buurtplannen snel kunnen realiseren. 
 In de openbare ruimte volop mogelijkheden voor lichamelijke activiteiten. 
 Bij nieuwbouwprojecten rekening houden met de behoefte aan betaalbare 

levensloopbestendige woningen. 
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Bestaanszekerheid 

Niemand meer onder de armoedegrens 
De PvdA Harderwijk wil dat er niemand in Harderwijk meer onder de armoedegrens hoeft te leven. Met 

name kinderen krijgen wat ons betreft extra aandacht om hun kansen te vergroten in het onderwijs, bij de 

verenigingen en in de buurt. 

Er is veel verborgen armoede, ook in Harderwijk en Hierden. Die moet in beeld worden gebracht. Kerken, 

sociale wijkteams, bewoners, politie, moskeeën, wijk- en buurtverenigingen, buurtbeheerders van de 

woningbouwcorporaties vormen hierbij de ogen en de oren in buurten en wijken. 

Ombudsteam 
Signalen zullen gebundeld moeten worden en neergelegd bij een in te stellen Ombudsteam binnen de 

WMO van de gemeente Harderwijk. 

Het Ombudsteam, met daarin armoedeconsulenten, gaat situaties beoordelen en neemt passende 

maatregelen om (nood)situaties van armoede te verminderen en/of te voorkomen. Dit team heeft zitting 

in Het Huis van de Stad en heeft een eigen budget om ondersteunende maatregelen te nemen. Die 

ondersteuning is bedoeld om mensen op eigen kracht uit de armoede te helpen. 

Harderwijkpas 

De PvdA Harderwijk wil een algemene Harderwijkpas invoeren. Met deze pas kan er bijvoorbeeld in de 

hele stad geprofiteerd worden van aanbiedingen van verschillende bedrijven. In het kader van 

armoedebestrijding kan de pas worden gebruikt om diverse regelingen ‘op de pas te zetten’. Een 

algemene pas werkt niet stigmatiserend.  

Schuldhulpverlening 
Toenemende schulden zijn vaak onlosmakelijk verbonden aan armoede. Het oplossen van 

schuldenproblematiek is een voorwaarde voor mensen om weer een toekomst op te bouwen. De inzet 

van schuldhulpverlening verdient een grote prioriteit. Deze moet gekoppeld zijn aan het voorkomen van 

nieuwe schulden. Onder meer door mensen zonder werk te ondersteunen om weer toe te treden tot te 

arbeidsmarkt. 

De Belastingdienst, zorgverzekeraars, incassobureaus en gemeenten zijn in veel gevallen in een strijd 

verwikkeld om als eerste een schuld op te eisen. Gelukkig zijn er ook gemeenten die niet meer als eerste 

schuldeiser op de stoep willen staan bij een faillissement of schuldhulpverlening. De PvdA wil graag een 

onderzoek naar de mogelijkheden om in Harderwijk te komen tot een menswaardigere benadering dan in 

de landelijke praktijk gebruikelijk is. 

Samenhangende maatregelen 
Een definitie van armoede luidt: “Armoede is een complex verschijnsel dat in samenhang gezien moet 

worden met inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, arbeidsmarktperspectief, 

zelfredzaamheid, gezondheid en de woon- en leefomgeving. Hierin is het toekomstperspectief een 

belangrijk onderscheidend kenmerk, vooral in situaties waarin niet of nauwelijks uitzicht is op werk of 

verandering van de leefsituatie.” 
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Om armoedeproblematiek te voorkomen is dus een benadering nodig met samenhangende maatregelen. 

Dus niet alleen de focus op meer inkomen, maar vooral ook op gedragsverandering/-aanpassing, 

toegankelijk onderwijs en het realiseren van arbeidsplaatsen. 

  
  

PvdA Harderwijk wil: 

 Een Ombudsteam met armoedeconsulenten die signalen omzetten in concrete maatregelen. 
 Dat de grens om in aanmerking te komen voor regelingen in het kader van het 

armoedebeleid naar 120% van het bijstandsniveau gaat. Dit geldt ook voor kwijtschelding van 
gemeentebelasting. 

 Meer geld om kansen voor kinderen op goed vervolgonderwijs te vergroten. 
 Een Harderwijkpas voor alle inwoners. 
 Een scholierenregeling waardoor kinderen uit arme gezinnen mee kunnen doen aan 

buitenschoolse activiteiten. 
 Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit arme gezinnen, gekoppeld aan een beloningsysteem. 
 Experimenteren met de ‘tegenprestatie’ in de Participatiewet, bijvoorbeeld door mensen met 

een bijstandsuitkering bij de gemeente in dienst te nemen tegen het minimumloon. 
 De inzet behouden van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. 
 Dat sociale huurwoningen beter worden geïsoleerd. Woningbouwcorporaties, gemeente en 

provincie zullen extra investeringen moeten doen om dit mogelijk te maken. 
 Voedsel- en kledingbanken waar nodig ondersteunen. 
 Jaarlijks een peiling uitvoeren om te meten in hoeverre de armoede in Harderwijk en Hierden 

is gedaald.  
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Financiën 

De PvdA onderschrijft de grote ambities van Harderwijk, met het Waterfront als lichtend voorbeeld. Maar 

wij dienen altijd alert te blijven op de risico’s en de te nemen maatregelen in de vorm van reserveringen. 

De schuldpositie van de gemeente dient beheersbaar en meetbaar te zijn. Gemeentelijke risico’s met 

betrekking tot onder andere grondexploitaties en verbonden partijen dienen twee keer per jaar te 

worden getoetst en inzichtelijk te worden gemaakt. 

De basis op orde houdt ook in dat de gemeente geld heeft om te investeren in de toekomst van 

Harderwijk en Hierden. Daarbij maakt de PvdA Harderwijk duidelijke keuzes. Wij willen deze investeringen 

financieren door andere zaken binnen de gemeentelijke begroting niet meer uit te voeren of in mindere 

mate. Daarbij laten wij ons leiden door het uitgangspunt dat deze bezuinigingen nooit ten laste gaan van 

de sociaal zwakkeren in onze gemeente. 

Daarnaast neemt de PvdA Harderwijk ook in ogenschouw dat de gemeentelijke lastendruk in vergelijking 

met andere gemeenten van dezelfde omvang de toets der kritiek uitstekend kan doorstaan en dat de 

positie van de gemeente Harderwijk nog steeds goed is. Bij voorkeur wil de PvdA Harderwijk die positie 

behouden. Maar de burgers van onze gemeente hebben ook recht op een goed voorzieningenniveau op 

sociaal, maatschappelijk, sportief en cultureel gebied. Als dit voorzieningenniveau in gevaar komt is een 

beperkte verhoging van de gemeentelijke onroerendzaakbelasting voor de PvdA bespreekbaar. 

Het is nog onduidelijk hoe de decentralisatie van de zorgtaken (van de rijksoverheid en de provincie) 

uiteindelijk financieel gaat uitpakken. Ook is (bij het schrijven van dit programma) onduidelijk hoe de 

rijksoverheid omgaat met de gemeentefinanciën via het gemeentefonds voor de komende vier jaar. In alle 

gevallen wil de PvdA Harderwijk dat er niet bezuinigd gaat worden op de jeugd- en ouderenzorg, 

onderwijs, armoedebeleid, sport en cultuur. 

 PvdA Harderwijk wil: 

 Dat de gemeentebegroting een financiële buffer heeft om risico’s op te vangen. Zo hoeft er 
niet bezuinigd te worden op voorzieningen. 

 Structurele uitgaven zoveel mogelijk dekken met structurele middelen. 
 Dat eventuele gemeentelijke bezuinigingen niet ten koste gaan van het sociaal-

maatschappelijk weefsel van onze lokale samenleving. De sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten. 


