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Van het bestuur
Een vast fundament. Dat is waar de SGP Harderwijk-Hierden voor
staat. Dat is waar wij ons, Deo volente, de komende jaren voor
in willen zetten. Dat is ook onze motivatie om aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen; iedere samenleving, dus ook
de Harderwijker samenleving, is namelijk gebaat bij een vast
fundament. Voor ons betekent dit een samenleving ingericht naar
Bijbelse normen en waarden, en zodoende ook een samenleving
gestuurd door Bijbels genormeerde politiek.

Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen hebben wij een
lijst met namen van elf mannen voor u vastgesteld. Daarnaast is er
een verkiezingsprogramma voor u opgesteld. Hierin geven wij per
beleidsthema aan wat, met de Bijbel als Richtsnoer, de ideeën van
onze afdeling over deze thema’s zijn. Graag willen wij u vragen om
dit verkiezingsprogramma door te lezen, zodat u weet waar wij voor
staan.
Wij hopen u door middel van dit programma op z’n minst aan
het denken te zetten, en u zo mogelijk te overtuigen van onze
uitgangspunten en ideeën voor deze gemeente en al haar
inwoners. Daarbij moet ook gezegd worden dat het hebben van
concrete ideeën voor onze stad en haar inwoners nooit voldoende
is. Immers, tevergeefs arbeiden wij, zo de Heere het huis niet bouwt.
Daarom dienen wij ook hierin onze afhankelijkheid van de Heere
te beseﬀen en te belijden. Wij hopen dan ook niet alleen op uw
vertrouwen in ons en onze ideeën, maar vragen u bovenal om onze
afdeling in uw gebeden te gedenken. Dat de Heere het toch geve
dat het huis van deze stad op dat Ene vaste Fundament gebouwd
mag worden.

Dat is geen politiek gebaseerd op de waan van de dag, geen politiek
die met allerlei winden meewaait, maar een politiek die gefundeerd
is op de rots van het Evangelie, een politiek die gebouwd dient
te worden op de ware woorden van de Hoeksteen Jezus Christus.
Het is dan ook Zíȷ́n Woord dat ons steeds weer inspireert, motiveert,
en ons dag aan dag kan sterken.
Voor ons betekent dit dat wij in Hierden en Harderwijk geen samenleving voorstaan waarin ieder maar doet wat recht schijnt in eigen
ogen, maar een samenleving voorstaan waarin woorden als dienen,
rechtvaardigheid, naastenliefde, vertrouwen, verantwoordelijkheid,
ootmoed en geloof centraal staan. Een samenleving waarin we
omzien naar elkaar, waar ruimte is voor ontplooiing van de gaven
die ons gegeven zijn, en waar we ook bij verschillende opvattingen
het gesprek met elkaar blijven aangaan. Zodoende behouden en
versterken we het karakter van een zorgzame, ondernemende en
verbindende gemeente, waarin het voor een ieder redelijk goed is
om gedurende dit leven te wonen en te werken.
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De wetten en regels, die de bevoegdheden van deze bestuurslagen
beschrijven, worden in het parlement (de Tweede en Eerste Kamer)
vastgesteld. Voor alle gemeenten gelden dus dezelfde wetten,
waaronder de Gemeentewet.
Vanuit de gemeente bezien: Wat in de gemeente niet kan worden
geregeld, moet provinciaal aangepakt worden. Wat daar niet lukt,
wordt nationaal geregeld.

De SGP doet weer mee
De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in Harderwijk doet in
2018 weer mee aan de verkiezingen. Dat wil niet zeggen dat er in
de tussentijd geen belangstelling was voor de Harderwijker politiek
en nu ineens weer wel. Integendeel, vanaf de zijlijn is intens meegeleefd.

Ook de binnen de gemeente Harderwijk wordt een ’parlement’
gekozen, de gemeenteraad.
De SGP doet weer mee aan de verkiezingen.
Natuurlijk heeft de SGP bepaalde opvattingen over ontwikkelingen in het verleden en het heden. Daarbij zijn zaken, die wij
graag anders willen hebben. Waar mogelijk zullen wij proberen
die te veranderen. Dat zal altijd gebeuren met inachtneming van
de al vastgelegde wetten en plaatselijke verordeningen.
De SGP wil meedoen. Dat betekent dat we met een positieve,
constructieve grondhouding mee willen doen. In een aantal
gevallen kan het echter niet anders dan dat de SGP tegen zal
stemmen. Ideaal en werkelijkheid liggen dan te ver uit elkaar.

Veel beslissingen hadden onze goedkeuring. Andere moesten
worden afgekeurd. Daarvoor waren praktische, maar ook principiële
motieven. In beide gevallen schrijnde het dat wij geen aandeel
hadden in de besluitvorming, met een duidelijk Bijbelse inbreng.
Waar het kan, moet je verantwoordelijkheid nemen.
De SGP is een politieke partij. Kenmerkend voor een politieke
partij is dat zij een visie op de inrichting van de samenleving heeft.
Welke richtlijnen gebruik je daarbij? In de politiek is dat de vraag
waar het om gaat. Zijn dat richtlijnen die wij dagelijks bedenken
en steeds aanpassen aan onze behoeften? Of zoeken wij algemeen
geldende richtlijnen met zo mogelijk ’tijdloze’ zeggingskracht?
In plaats van ’richtlijnen’ kan ook ’normen’ gelezen worden.
Politiek bedrijven, is normering van de samenleving.

We willen met een positieve,
constructieve grondhouding
meedoen

In ons land kun je als burger op drie niveaus invloed uitoefenen
op de inrichting van de samenleving: gemeentelijk, provinciaal en
nationaal.
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laten leiden door de normen die onze wijze Schepper heeft gegeven.
Hierboven staat heel bewust wij mensen gaan van nature onze eigen
weg. Daarom hecht de SGP aan het verwoorden van haar visie in
een verkiezingsprogramma. Aan het programma mag en moet u ons
houden. Een programma schrijven is ook jezelf en je achterban een
spiegel voorhouden. En… politiek is geen bestrijding van personen,
maar van ideeën.

Zonder last of ruggespraak
Elk lid van de gemeenteraad treedt op zonder last en ruggespraak.
In feite is hij of zij vrij zijn stem naar eigen inzicht uit te brengen.
Maar hij of zij heeft zich wel verbonden aan de visie van een partij.
In de praktijk stemt het raadslid dus meestal gebonden. In deze tijd
van snel wisselende vragen en opvattingen is het goed dit te onderstrepen. De kiezer moet weten waarvoor een raadslid staat.

Wie ervan uitgaat dat lokale politiek alleen maar over praktische
zaken gaat, vergist zich. De invulling van heel veel praktische zaken
wordt afgeleid van een visie. In het bovenstaande staat waarom de
SGP weer terugkomt in de lokale politiek. Haar visie zal duidelijk zijn:
Bijbel gebonden politiek.

Partijvorming ging vroeger gepaard met een sterke verzuiling van de
samenleving. Ieder volksdeel had zijn eigen visie, invloed en ’speelveld’.
Bij verkiezingen gaf de burger door te stemmen weer vertrouwen
aan zijn partij, voor de volgende vier jaar. De SGP is vanaf 1918 een
van die partijen. Ook deze partij ontkwam niet aan zuilvorming,
maar heeft altijd ook het welzijn van het hele volk op het oog gehad.

De SGP doet weer mee, na veel jaren van afwezigheid. Dan past
bescheidenheid. Aan de andere kant: meedoen is bereid zijn
verantwoordelijkheid te dragen binnen het bestaande systeem.
De SGP is er zich van bewust dat coalitievorming altijd gepaard
gaat met uitwisselen -delen- van idealen. Hierbij is het goed om
te onderstrepen dat de grens getrokken wordt bij een aantal
principieel niet op te geven punten.
Meedoen betekent voor de SGP vanuit een bepaalde visie
werken aan de samenleving van Harderwijk en Hierden.
Meedoen betekent voor de SGP dat haar vertegenwoordigers
zich dienen te houden aan het gepresenteerde programma.
Meedoen betekent voor de SGP respect opbrengen voor degenen
die op een andere wijze de samenleving willen ’invullen’.
Meedoen betekent voor de SGP zich inzetten voor de
zondagsrust.
Meedoen betekent voor de SGP anderen proberen te overtuigen
dat haar uitgangspunten en ideeën de moeite waard zijn.

Voor de SGP staat de verhouding tot God, onze Schepper en
Onderhouder centraal. Daaruit volgt de visie dat de overheid Zijn
dienares is, de burger ten goede. De overheid dient haar regelgeving af te leiden van Bijbelse waarden en normen. Zij moet
zoeken naar wat - met die uitgangspunten - goed is voor de burger.
Wij mensen gaan van nature onze eigen weg, zonder God en Zijn
heilzame geboden. Dat betekent: geen Bijbelse waarden en normen,
maar persoonlijke vrijheid, met volledige zelfbeschikking als uiterste
consequentie. Echte vrijheid, maar ook het diepste persoonlijke en
maatschappelijke geluk, wordt juist daar gevonden waar we ons
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Daarvoor zijn een aantal redenen te noemen:
Tot in de tweede helft van de vorige eeuw vormden politieke
partijen samen met gelijkgestemde organisaties een zogenaamde
’zuil’. Dat is nu vrijwel niet meer zo. Gevolg is dat de kiezer steeds
makkelijker en vaker kiest voor een andere partij.
De burger is veel breder geïnformeerd dan een à twee generaties
terug.
De snelheid van veranderingen is zo hoog, dat vier jaar voor een
aantal praktische ontwikkelingen al heel lang is.
De burger heeft veel meer mogelijkheden (sociale media) om
meningen op te pikken en te ventileren.
De SGP is overtuigd van de noodzaak van voortdurende
communicatie met- en naar de burgers. Zij zet zich in voor
wijkspreekuren, maar zal ook via sociale media haar mening en
commentaar geven.
Zij bepleit een optimaal in te zetten afdeling voorlichting van
de gemeente, die beleidsvoornemens en -resultaten toelicht.
Dit om meerdere interpretaties van gepresenteerd beleid te
voorkomen.
Het ingezette beleid voor goed burgerschap en wijkgericht
werken moet doorgezet te worden. Het vraagt ook van onze
partij ’er te zijn.’

Veranderende samenleving
De gemeenteraad wordt gekozen voor vier jaar. Een aantal partijen
vormen een coalitie. De raad kiest daarna de door de coalitie voorgestelde wethouders. Vanaf dat moment staan raad en college van
burgemeester en wethouders (B&W) tegenover elkaar, in die zin dat
zij aparte bevoegdheden hebben.
Globaal:
De raad
formuleert het beleid.
geeft aan wat dat beleidsonderdeel mag kosten.
controleert of het proces correct is verlopen, binnen de
tijdslimiet bleef en aan de doelen/het doel voldoet.
Daarbij heeft de raad hulp van de lokale Rekenkamer.
Het college van B&W bestuurt, dat wil zeggen:
hij voert het beleid uit.
bewaakt de voortgang.
rapporteert aan de raad.

Hoe staan de fracties in contact

Dit zijn de wettelijke taken van raad en college.
Er is echter ook de vraag hoe de fracties in contact staan met de
samenleving. Vroeger was de partijtrouw zo groot was dat veel
kiezers als het ware een mandaat voor vier jaar gaven, maar dat is
nu anders.

met de samenleving?
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Verminderde partijtrouw en steeds veranderend stemgedrag hebben
ook het gevaar in zich dat de burger zich richt op onderwerpen
waarop hij op dat moment zeer betrokken is. Dat kan leiden tot
sympathie voor een partij die zich sterk proﬁleert op één of een
beperkt aantal items. Men kan ook een volksraadpleging (referendum) vragen. Dan gaat het meestal over één zaak.
De SGP staat kritisch tegenover deze ontwikkeling(en).
Een ontwikkeling staat nooit op zich. Er moet vrijwel altijd rekening
gehouden worden met meerdere belangen. De SGP vindt de interactie met de burgers daarom belangrijk. Wel moet in het proces
aangegeven worden wanneer de wederzijdse informatie overgaat in
besluitvorming. Dan is de raad aan zet.
Het gemeentebestuur zoekt gericht contact met de samenleving en
houdt daarbij scherp in beeld wat privaat kan en/of moet en wat de
publieke taak is. Wat de burger zelf kan aanpakken, moet de overheid
niet op voorhand overnemen.
Meerdere belangen overstijgen de gemeentegrens. Daarom is
samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. Daarnaast zijn
gemeenten steeds meer deelnemer in een maatschappelijk netwerk.
Dat alles leidt tot schaalvergroting. De regio kan zich ontwikkelen tot
een krachtige gezamenlijke speler, maar ook als tegenhanger van de
gemeenten. Dat vraagt om een goede afstemming.

Een korte afstand tussen burger en gekozene moet een zwaarwegende factor zijn. Wat betreft de volksvertegenwoordiging
(de Raad) en het bestuur (B&W) is schaalvergroting in de zin van
gemeentelijke herindeling niet gewenst. Dat heeft alles te maken
met de sfeer/eigenheid van de gemeenschap, die men dient.
Op de Veluwe speelt dat sterk; in Harderwijk en Hierden speelt
dat sterk.
Als centrumgemeente werkt Harderwijk behoedzaam samen
met de andere gemeenten op de Noord-Veluwe.
De SGP betreft vindt dat op het terrein van beleidsondersteuning
en uitvoering wel schaalvergroting / specialisatie mogelijk is door
samenwerking met andere gemeenten. Bij het aangaan van
bestuurlijke samenwerking –bij voorbeeld bij regiovorming dient de verantwoording aan de eigen raad goed beschreven
te zijn.
Het hierboven genoemde laat onverlet dat de kennis van
speciﬁeke behoeften / ontwikkelingen in de organisatie van de
gemeente Harderwijk, geborgd moet blijven.

Het gemeentebestuur is er voor de hele samenleving: Algemeen
belang gaat in het algemeen boven individueel belang.
Het gemeentebestuur moet daarom gericht zijn op het verbinden
van diverse initiatieven, belangen, en groepen die in de samenleving leven. De SGP is er zich van bewust dat hier spanning
kan optreden met de door haar gehanteerde principiële
uitgangspunten. Zij zal dan een gemotiveerde stem uitbrengen.

Verkiezingsprogramma SGP Harderwijk - Hierden 2018 | 2022
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door de ontwikkeling van de gronden van het 17e -eeuwse
kasteel De Essenburgh. Nu is het dorp meer dienstverlenend en
gelegen aan de toeristisch aantrekkelijke Zuiderzeestraatweg.
Hierden telt rond 3.000 inwoners.

Waar Harderwijkers en Hierdenaren
wonen

Mensen en hun omgeving.
Voor de SGP is die omgeving een deel van de schepping van God.
De mens heeft de opdracht die te bebouwen (ontwikkelen), maar
ook te bewaren. Daarbij dient bedacht te worden dat Nederland
een zeer dicht bevolkt land is. Hoe dichter bevolkt, hoe sterker
individuele– en groepsbelangen verstrengeld raken. Ook: hoe
moeilijker het wordt te ontwikkelen en te bewaren.

Ooit kwam een lesboek op de markt met de naam: ’Waar mensen
wonen.’ Die titel is een-op-een te gebruiken in een politiek programma. Het gaat in de politiek immers om mensen in hun omgeving.
Mensen wonen, werken en recreëren in samenhang met elkaar en
met hun omgeving. In dit programma gaat het over ’Waar Harderwijkers wonen.’

Onze omgeving is een geheel. Ons huis, de straat, het park, en nog
veel meer elementen vormen de wijk. De wijk hoort bij de stad.
De stad Harderwijk vormt samen met het dorp Hierden de gemeente.
De gemeente Harderwijk is een van de poorten van de Veluwe, op
zich weer een deel van Gelderland. Dat beeld is verder uit te werken.

De gemeente Harderwijk bestaat uit twee kernen:
De stad Harderwijk, sinds 1231 begiftigd met stadsrechten en
daarmee de oudste stad van de Veluwe. Ontwikkelde zich tot
handelsstad en als zodanig tot Hanzestad. Was bijna twee
eeuwen Universiteitsstad. In de vijftiende eeuw bevestigd met
het stapelrecht voor vis, wat (gewijzigd) duurde tot halverwege
de 20e eeuw. Vanuit deze sector ontstonden, na de afsluiting
van de Zuiderzee initiatieven om de toeristen naar de vestingstad van weleer te krijgen. De stad is uitgegroeid van zo’n
10.000 inwoners aan het eind van WO II, tot rond de 43.500 nu.
Naast toerisme zijn de industrie en dienstverlening belangrijke
middelen van bestaan.
Het dorp Hierden wordt in 1331 voor het eerst in een document
genoemd, maar het is veel ouder. Het gebied was schependom
(platteland) van de stad Harderwijk. Dat wil zeggen dat het werd
bestuurd door de magistraat (het stadsbestuur) van de stad.
Van oorsprong is het een agrarische streek, mede gestempeld
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Mensen wonen, werken en recreëren in samenhang met elkaar
en met hun omgeving. In de politiek is opdracht onze omgeving
te ontwikkelen en te bewaren. De SGP vindt de Omgevingsvisie
daarbij een goed instrument.
Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met – wat wij
noemen - de energietransitie naar duurzame energie.
Er moet aandacht zijn voor nieuwe regelgeving en veranderende
procedures. De SGP wil dit onderwerp met een geagendeerde
regelmaat aan de orde hebben in de Commissie Ruimte.
De SGP vindt dat de gemeente in dit (marktgerichte) proces
moet zorgen voor het juiste tegenwicht. Het belang van de
gemeente als geheel dient bewaakt en in (keten)afspraken
ingebracht te worden. (Hiermee is een voorbeeld gegeven van
wat eerder werd geformuleerd: de kennis van de speciﬁeke
behoeften / ontwikkelingen moet in de organisatie van de
gemeente Harderwijk geborgd blijven).
Een van die belangen is diversiteit van bouw in grotere projecten,
zodat naast koopwoningen ook woningen ontwikkeld worden
met een lage, en middelhoge huur. Dit om een mix van doelgroepen binnen een wijk te waarborgen.

Mensen wonen, werken en
recreëren in samenhang met
elkaar en met hun omgeving
Lokale politiek is primair gericht op de eigen gemeente.
De ontwikkeling daarvan staat in wisselwerking met de directe
omgeving, maar heeft soms ook te maken met zelfs wereldwijde
aspecten, zoals het klimaat. De SGP vindt dat bij de beleidstoelichting is aandacht moet worden besteed aan het waarom en
de eﬀecten van die wederzijdse beïnvloeding.
De SGP stelt vast dat voortvarend gewerkt wordt aan de uitwerking
van de nieuwe Omgevingswet voor onze gemeente. Dat proces moet
in 2021 gereed zijn. Gezien het belang van deze wet volgt hieronder
een samenvatting:
Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:
de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en
natuur beter op elkaar afstemmen;
duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven.
Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen
behoeften en doelstellingen.
Daarbij komt de regeling van de private kwaliteitsborging:
de aanvrager van een bouwproject moet zelf de plantoetsing en
handhaving regelen. Dat zal in veel gevallen worden uitbesteed
aan een daartoe bevoegd bureau (bron: Rijksoverheid).
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De kracht van de omgevingsvisie is dat alle beleidsterreinen op het
gebied van ruimtelijke ordening bij elkaar zijn gebracht. Het is ook
de zwakte. In de loop van de geschiedenis zijn beleidsvelden, en
daarmee bestuurlijke portefeuilles, mede ontstaan door de omvang
van het geheel. Bij de coalitievorming zal de hanteerbaarheid van
de Omgevingsvisie door het bestuur en de organisatie aandacht
moeten krijgen.
De SGP vindt het een goede zaak dat ruimtelijke problemen niet
meer ’verkokerd’ worden aangepakt. Een integrale benadering
heeft echter het gevaar in zich dat belangen / trends domineren.
Daarom moet het beleid voor alle partijen transparant zijn.

9

Bij de verdere uitwerking van de bestemmingsplannen voor
Harderwijk binnen de (provinciale) omgevingsvisie moet blijvende
aandacht zijn voor het breed toegankelijk zijn van de tekst.
Omdat een ruimtelijk probleem meerdere beleidsvelden omvat,
moet bij de bestuurlijke indeling (portefeuilleverdeling) duidelijk
worden wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is.
Niet verkokerd werken onderstreept –maar dat geldt op alle
terreinen- de noodzaak van collegiaal bestuur.

aarde,’ zal de SGP zich inzetten om ook op gemeentelijk niveau tot
verantwoorde veranderingen te komen.
Men spreekt van de ’ecologische voetafdruk,’ die elk mens achterlaat.1 Het is op zich al mooi als het proﬁel van die voetafdruk verandert. De afdruk blijft dan wel even groot. Willen wij hem kleiner
hebben dan moet worden nagedacht over wat welvaart en welzijn
voor ons inhoudt en of ons welvaartsmodel blijvend te verdedigen
is.

Zoals gezegd: Voor de SGP is ’Bouwen en bewaren’ een kwestie van
een opdracht. Het heeft alles te maken met het in cultuur brengen
van deze schepping. Dat moet op zo’n wijze, dat de mens in zijn
overmoed, of hebberigheid niet meer neemt dan hij nodig heeft.
De SGP hanteert hiervoor de term rentmeesterschap. Daarin ligt een
verantwoordingsrelatie, voor ons een relatie tot God. Je vernielt
geen dingen van iemand die je het beheer in handen heeft gegeven.

De SGP zet zich in voor verantwoord rentmeesterschap.
Dat is niet alleen een kwestie van wetenschap en techniek,
maar ook van mentaliteitsverandering.
Die verandering komt mede tot stand door gerichte uitleg en
educatie.
De overheid speelt daarbij een rol, zij het dat het onderwijs zijn
eigen invulling dient te geven.
De gemeente dient op het gebied van rentmeesterschap een
voorbeeldfunctie te hebben. Het ’eigen’ (energie)beleid moet
gericht zijn op duurzaamheid.
Rentmeesterschap houdt in dat verantwoording wordt afgelegd.
De SGP geeft in dit programma aan waar zij voor staat.
De raadsleden zijn ook daarom aanspreekbaar op hun inbreng
in de raad en hun stemgedrag.

De mens leeft in netwerk van relaties. Wat je (niet) doet, heeft eﬀect
op je omgeving. Rentmeesterschap houdt ook verantwoording
aﬂeggen naar de medemens.
’Bouwen en bewaren’ wijst ook op het motief van de instandhouding
van deze aarde. De milieuproblematiek dringt zich op. Het verraderlijke daarvan is dat veranderingen in de natuur traag verlopen, de
hele wereld betreﬀen en welvaartafhankelijk zijn. Daardoor konden
signalen in het verleden genegeerd of weersproken worden. Zonder
te vervallen in het uiterste dat wij ons heil verwachten van ’moeder

1

De ecologische voetafdruk voor een bepaald jaar is een (hypothetisch) getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep
in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken (bron Wikipedia).
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5.

Waar burgers samen wonen

© Shutterstock Jaap Posthumus

In de politiek gaat het niet alleen over ’waar mensen wonen’,
maar nog meer over hoe zij samen wonen. Voor de SGP is het
uitgangspunt: Een mens is geschapen om in relaties te leven.
Er is, hoe dan ook, altijd communicatie (actie en reactie) met de
omgeving. Wij spreken niet voor niets over een samenleving.
Voor de SGP is het klassieke huwelijk de kleinste samenlevingseenheid (het gezin). Binnen een echtverbintenis is, als het goed is,
sprake van liefde en trouw. Daar begint, als er kinderen zijn, de
vorming tot een nieuwe generatie staatsburgers, die verantwoord
kunnen en willen meedoen in de samenleving.
De SGP is er zich van bewust dat ook op dit terrein ideaal en werkelijkheid ver uit elkaar liggen. In onze moderne samenleving dreigt
de individualisering de trouw aan de medemens te minimaliseren.
Samenleven, in wat voor verband dan ook, wordt dan begrensd,
het ’wij’ van leven in allerlei verbanden verandert dan in ’ik’.
Een oude spreuk zegt: ’Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat
ook een ander niet.’ Zij wordt (onbewust) vervangen door de vraag
van het autonome individu: ’Wat is goed voor mij?’ met volledige
zelfbeschikking als ultieme consequentie.

die tientallen jaren duurde. En zeker hier moet herhaald worden
’een programma schrijven is ook jezelf en je achterban een spiegel
voorhouden.’
Wat overeind blijft is dat de politiek als opdracht heeft onze
gemeentelijke samenleving gestalte te geven. Hoe kunnen de
burgers er wonen, werken en recreëren en tegelijkertijd een
samenleving vormen waar zij trots op zijn?
Enerzijds ligt het antwoord bij die burgers zelf. Er moet de bereidheid zijn zich in te zetten voor de gemeenschap.
Anderzijds dient het gemeentebestuur de setting - de omgeving - te
creëren waarbinnen het mogelijk is de sociale cohesie (de sociale
samenhang) te realiseren.

De SGP realiseert zich dat dit alles ver verwijderd is van het Bijbelse
liefdesgebod de naaste lief te hebben als jezelf. Zij weet ook wel dat
in een paar regels geen sociale verandering kan worden beschreven,
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Die omgeving is wat de SGP betreft een overzichtelijke. Met de
wijk als uitgangspunt moet nagegaan worden hoe de sociale
cohesie verder kan / moet worden versterkt. Het wijkteam speelt
daarbij een grote rol.
De wijkgesprekken moeten voortgezet worden. Ook hier moet
duidelijk aangegeven worden hoe de voortgang zal zijn en wie
wanneer de eindverantwoordelijke is.
In het proces van communicatie met de wijk is de wijkmanager
de verbindende schakel met het bestuur.
Het signaleren van mogelijkheden en problemen de directe
omgeving van burgers, maakt het mogelijk maatwerk als
oplossing/richting/ te presenteren. De gemeente zet dit ingezette
beleid met kracht voort.

Een omgeving waar het goed wonen is, betekent ook dat er aandacht is voor alle leeftijdsgroepen. Ook hier geldt: authentieke,
oprechte aandacht is de beste. Burger zijn betekent medeburger
zijn, in goede tijden en in mindere tijden.
In een snel veranderende samenleving dreigen verworvenheden
gemakkelijk te verdampen. De informatie van ’gisteren’ en ’vandaag’
is reeds zo massaal, dat die van eergisteren er niet meer toe doet,
of wordt afgedaan als niet belangrijk. Gerijpte traditie en opgedane
ervaring (geschiedenis) worden vervangen door het hier en nu.
Deze wat overdreven tekening van de tijd, schetst wel een spanningsveld waarin generaties leven. Jongeren leven in een totaal andere
belevingsomgeving dan hun (groot)ouders. Dat geeft spanning, maar
ook vervreemding.
De SGP vindt dat in het publieke debat dient nagedacht te
worden over het historisch gegroeide waarden en normenpatroon dat onze samenleving kenmerkt.
Wil de samenleving hecht blijven dan dienen de generaties
elkaar blijvend te ontmoeten. De overheid bevordert dat
krachtig.

Een omgeving
waar het goed wonen is,
betekent ook
dat er aandacht is
voor alle leeftijdsgroepen

12
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6.

De SGP vindt dat ten aanzien van kinderopvang en voor- en
buitenschoolse opvang het belang van het zeer jonge kind
centraal gesteld moet worden en niet dat van de ouders.
Het peuterspeelzaalwerk verdient steun vanwege de waardevolle
elementen voor de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen
en ter voorkoming van (taal)achterstanden.

Zorg voor alle leeftijden
Een aantal onderwerpen vraagt aandacht, inzet en zorg van de
overheid. Dat geldt wettelijke taken, maar ook dient zij alert te zijn
op situaties die afwijken van normale patronen.
Wij noemen hier de opvoeding/educatie, ondersteunende zorg en de
veiligheid. Zij zijn globaal gekoppeld aan een bepaalde leeftijdsfase.
De fysieke en sociale omgeving is van groot belang voor de opvoeding
en heeft daar gewenst en ongewenst invloed op. De SGP gaat daarbij
uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van jongeren,
ouders en de gemeenschap.

Niet altijd verloopt een opvoedingstraject probleemloos. De oorzaak
daarvan kan liggen in het gezin, maar kan ook het directe gevolg zijn
van gedrag van de jongere.
De gemeente organiseert een vangnet om zorg te verlenen aan
kwetsbare gezinnen en/of jongeren.
Zo mogelijk moet de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de eigen
leefomgeving van gezinnen en/of de jeugdigen plaats vinden.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin dient laagdrempelig te zijn.
Gezinnen worden ondersteund volgens het principe één gezin,
één plan, één begeleider. Bij de vormgeving van de gedecentraliseerde jeugdzorg wordt rekening gehouden met de vraag naar
identiteitsgebonden zorg.

6-1. De eerste opvang
Ouders zijn de eerstverantwoordelijken bij het opgroeien en opvoeden
van de kinderen. Kinderen moeten kind kunnen zijn en daarvoor
kansen krijgen.

6-2. Educatie

© Shutterstock Laurens Hoddenbagh

Zoals reeds opgemerkt, zijn de ouders de eerst verantwoordelijken.
Vanuit een opvoedingsideaal wordt gezocht naar onderwijs. De
vrijheid van onderwijs is daarom een grondwettelijk vastgelegd
recht. De overheid schept de mogelijkheden om dat onderwijs te
kunnen geven.
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De SGP hecht aan (voorschools) onderwijs dat zoveel mogelijk in
het verlengde van de gezin ligt. Daarbij wordt rekening gehouden
met identiteitsvragen.
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De gemeente schept optimale voorwaarden voor het volgen van
onderwijs. Gezien het belang van een goede ’basis’ voor de
burger van ’morgen’, wordt ingezet op een breed aanbod.
De schoolbesturen zijn daarbij de ’natuurlijke’ partners.
Nieuw beleid wordt ingezet in overleg met hen.
Naast de huisvesting dienen ook de directe schoolomgeving en
de veiligheid van de belangrijkste schoolroutes in het huisvestingsplan te worden opgenomen.
Onderwijsvoorzieningen dienen zo ingericht te zijn dat de leerling
zich ’geborgen’ voelt.
Het is in het belang van jongeren en de maatschappij als geheel
dat zij met een diploma het onderwijs verlaten. Het beleid
van school en begeleidende instanties moet hierop ingezet.
De gemeentelijke rol moet royaal zijn. Naast het welbevinden
van de jongere is dit ook een kwestie van kosten die voor de
baat uitgaan.

geval als er sprake is van voorschoolse educatie. Gevolg is dat een
kind in dat traject met meerdere opvoeding- onderwijssituaties te
maken krijgt. Het is mogelijk die allen te koppelen tot een ’Integraal
Kindcentrum’ (IKC).
Het IKC is een initiatief van instellingen en een school.
De gemeente oefent geen dwang uit om te komen tot, of om
deel te nemen aan het IKC.
Binnen een IKC wordt het (buitenschoolse) zorgnetwerk optimaal
benut.
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. De school is verantwoordelijk voor extra ondersteuning aan de leerlingen die dat nodig
hebben. Voor leerlingen die een speciﬁek onderwijspakket nodig
hebben werken reguliere en speciale scholen samen in regionale
samenwerkingsverbanden.

Scholing voor de arbeidsmarkt heeft voor veel leerlingen/studenten
ook alles te maken met welbevinden. Aan de andere kant is er ook
behoefte aan goed geschoold personeel.

De gemeente zet zich blijvend in voor een breed gedragen lokaal
onderwijsbeleid, dat afgestemd wordt op de ondersteuningsplannen passend onderwijs. De inhoud van het onderwijs blijft
daarbij een verantwoordelijkheid van de scholen.
Ouders worden in staat gesteld hun kinderen (passend)
onderwijs te laten volgen dat aansluit bij de gewenste identiteit.
Het leerlingenvervoer dient adequaat geregeld te zijn.
De gemeente stelt zich royaal op ten aanzien van de vraag om
vervoer die ingegeven wordt door levensbeschouwelijke motieven.

De gemeente ondersteunt initiatieven tot vakopleidingen en
werkt samen met ’De diamant van Midden-Nederland,’ ’Somabedrijfsopleidingen’ etc.. Periodiek wordt een behoeftepeiling
gedaan bij het Harderwijker bedrijfsleven welke vakken/richtingen
op middellange termijn aandacht moeten krijgen.
Die peiling is ook van waarde voor her- en bijscholing van
personeel. Ervaringen worden centraal uitgewisseld.
De gemeente is daarbij partner.

Ook voor het beleidsterrein ’Educatie’ geldt: Er gaat ontzaglijk veel
goed. Er zijn echter kinderen die om de een of andere reden toch
buiten het reguliere onderwijs terechtkomen.
De gemeente neemt in overleg met het onderwijsveld
maatregelen ter voorkoming van vroegtijdige schooluitval.

Opvoeding en educatie komen in een steeds vroeger stadium van
het leven bij elkaar. Dat kan via de kinderopvang, maar in ieder
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Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden worden
intensief begeleid (voor- en vroegschoolse educatie en
schakelklas).
De gemeente zorgt voor een goede verbinding tussen ouders,
scholen, de jeugdgezondheidszorg en het schoolmaatschappelijk
werk, om in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen helpen.
De SGP bepleit voorlichting over veiligheid, gezond gedrag,
mediagebruik. De gemeente stimuleert het onderwijs daartoe,
of organiseert in samenwerking met de scholen en de hulpverleningsinstanties dergelijke voorlichting.

Zeker ook in het huidige tijdperk als ’informatiemakelaar’ is
het boekenbestand gericht op doorgaand onderwijs.
De bibliotheek is belangrijk bij de overdracht van kennis en
cultuur. Daarmee wordt persoonlijke vorming, ook van jonge
bezoekers bevorderd. De SGP bepleit daarbij een Bijbels
genormeerde overdracht. Dat komt tot uiting in de collectie.
Bij het aanbod van internetprogramma’s etc. wordt gebruikt
gemaakt van ﬁlters en voor zeer jeugdigen tevens van een
gebruikslimiet.
6-3. De senioren

Educatie is een doorgaand proces. Het is al aangegeven dat dit
geldt voor veel beroepen. Maar ook het dagelijks leven en het
‘wereldburger zijn’ vraagt kennis en vaardigheden. Het gebruik
van internet en sociale media speelt daarbij een grote rol.
Daarnaast blijft het geschreven woord van groot belang.
De openbare bibliotheek is daarbij van erg veel betekenis.

Onze samenleving vergrijst. Daar hoort direct achter gezegd te
worden… maar is gemiddeld ook gezonder dan pakweg vijftig jaar
geleden. Daarbij komt dat de levensomstandigheden vergeleken
met die tijd royaal zijn. De seniorengeneratie blijft lang zelfstandig
en is tot hoge leeftijd betrokken op wat gebeurt. Er kan echter
verschil zijn in hoe die betrokkenheid wordt beleefd, als binnen
deze groep de jongste groep (60 plussers) worden vergeleken met
de oudste. Dat is niet alleen een kwestie van leeftijd, ook opvoeding
en educatie, voormalige werkkring enzovoorts spelen een rol.

Een taal spreken en lezen ontsluit een cultuur. Voor kinderen
(en volwassenen) met een andere culturele achtergrond dient
daarom extra aandacht besteed te worden aan taalonderwijs.
Daarbij wordt rekening gehouden met de manier waarop
onderwijs gegeven werd in het land van herkomst.
De SGP streeft de bevordering na van de leescultuur onder jong
en oud. De openbare bibliotheek vervult hierbij een belangrijke
functie. De bibliotheek is zo optimaal mogelijk bereikbaar, maar
blijft op zondag gesloten.
Bij samenstelling en uitbreiding van het assortiment wordt
rekening gehouden met de verschillende doelgroepen,
zoals laaggeletterden, en verschillende denominaties binnen
de gemeente.
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De SGP is van mening dat de overheid de participatie van
ouderen in de samenleving moet stimuleren en faciliteren.
De gemeente is alert op verschillen in het beleven van de ’oude
dag’ binnen deze groep. Zij houdt daar zeker rekening mee als
ouderen zorg nodig hebben.
De gemeente maakt gebruik van de kennis en kunde van de
ouderen. Dat betreft bij voorbeeld de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de wijk, maar ook advisering
vanuit speciale belangstelling.
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6-4. Het vangnet

De kennis van ouderen is onmisbaar om cultuur in de brede zin
van het woord over te dragen. Dat kan ook niet georganiseerd,
door contacten met jongere generaties. Uit die ontmoeting kunnen
min of meer organisch verworvenheden worden overgedragen.

Niet iedereen legt de weg naar volwassenheid - en soms daarna
- probleemloos af. De overheid heeft in de visie van de SGP een taak
om de zwakkeren in de samenleving te helpen. Die hulp bestaat uit
zorg, ondersteuning, en/of bescherming en dient gericht te zijn op
het hervinden van de eigen verantwoordelijkheid.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt zeer veel van
deze steun. Zij gaat bij een toenemende hulpvraag uit van eigen
verantwoordelijkheid - hulp van gezin/familie - netwerk, hulp
overheid. De wet legt dus veel verantwoordelijkheid neer bij de
burgers. De gemeente geeft in een WMO-beleidsplan aan hoe ze
deze taak gestalte geeft.

Bij stads- en wijk/dorpsontwikkeling wordt ingezet op
mogelijkheden tot maatschappelijke deelname van senioren.
Speciﬁeke kennis of vaardigheden kunnen ook min of meer
georganiseerd worden gedeeld met jongeren. Dat kan door bij
voorbeeld gastlessen, een doe-project moestuin voor jongeren,
een historisch erf in Hierden inrichten, enz.. Alles primair gericht
op ontmoeting en overdracht van verworvenheden.
Niet iedereen zoekt dit soort contacten. Daarom dienen
voorzieningen gespreid te worden, om sociaal isolement en
eenzaamheid te voorkomen.

Ouderen dienen te worden gecompenseerd voor het gebruiksvriendelijk en-veilig maken van hun woning en de omgeving
daarvan. Dit in relatie tot hun (mogelijke) zorgbehoefte.
Ouderen die nu wonen in een bejaardenhuis, dienen bij het
opheﬀen, dan wel verbouwen naar minder appartementen, indien
mogelijk gecompenseerd te worden met een ’eigen’ woning. Doorschuiven naar een zorginstelling dient geen automatisme te zijn.
De SGP pleit voor een royaal beleid, dat allereerst voorwaarden
schept voor de burger om mensen met een zorgbehoefte te
kunnen helpen.
Voorop staat de ondersteuning door familie, kerk en maatschappelijke verbanden. De overheid werkt aanvullend.
De zorgvrager moet zelf de hulp kunnen kiezen die bij hem past.
Er dient ruimte en respect te zijn voor de levensovertuiging.
Kiezen voor een persoonsgebonden of bij voorbeeld een
persoonsvolgend budget, is mogelijk. Er wordt een adequaat
evaluatiemechanisme ’ingebouwd’ om oneigenlijk gebruik te
voorkomen.

Ouderen moeten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen
wonen. De SGP vindt dat de gemeente een belangrijke regierol
heeft om een goed en samenhangend pakket aan voorzieningen
te realiseren en in stand te houden. Bij (verdere) ontwikkelingen
in de wijk moet daarop tijdig ingespeeld worden.
Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met de wens ook als
oudere(n) daar te willen wonen (levensbestendig bouwen).
Er wordt gezorgd voor voldoende seniorenwoningen. Zowel bij
levensbestendige, als seniorenwoningen wordt geanticipeerd
op de aanleg van domoticasystemen.
De ontwikkeling van veilige en geschikte mantelzorgwoningen
wordt ondersteund. Er dient een redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen te zijn. Verwachte zorgbehoefte in
de toekomst wordt bij een aanvraag (mede) beoordeeld.
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Degene die de zo genaamde keukentafelgesprekken voert met
mogelijke cliënten, moet in voorkomende gevallen snel en
adequaat (kunnen) doorverwijzen naar het ’loket’ voor meer
specialistische hulp. Dat vereist een breed inzetbare deskundigheid.

Een ingewikkelde samenleving heeft ook zijn negatieve kanten.
Voor sommige burgers is hij te complex om zelfstandig te kunnen
functioneren. Andere burgers voelen zich er niet thuis en tonen
dat in hun gedrag. Voor beide groepen geldt dat er enig moment
kan komen dat de overheid een taak heeft.

Allereerst wordt een beroep gedaan op medeburgers, zowel in
de engere kring van familie of bekenden, als in het algemeen.
Wij kennen uit de geschiedenis de burenhulp. Die ging gepaard met
sociale controle. Naast negatieve kanten, was en is daarvan het
positieve dat de nood van de naaste, op wat voor terrein dan ook,
in een vroegtijdig stadium kan worden onderkend.

De SGP wil dat steeds weer geëvalueerd wordt waarom, of hoe
probleemgedrag ontstaat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen niet kunnen en niet willen. Op grond van deze analyse
worden oplossingen, zowel aan de kant van de samenleving als
van ’probleemgroepen’ gezocht.
Voor degenen die niet kunnen, worden oplossingen gezocht die
het welbevinden van de betrokkenen waarborgen. Er wordt
(al) samengewerkt met organisaties als de Inclusief groep.
De gemeentelijke organisatie neemt een aantal personen met
een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Verder wordt
het werk van de Stadswerkplaats in een werksetting krachtig
gesteund.
Probleem voor de gemeente bij het in dienst nemen van
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dat de
bestekken die het werk betreﬀen geen langdurige werksituatie
garanderen. De gemeente zoekt hiervoor een oplossing.
Re-integratieprojecten dienen praktijkgericht te zijn.

De SGP vindt het belangrijk dat burgers hun zorg over medeburgers op een centraal punt in de wijk bij een vertrouwenspersoon kwijt kunnen.
De SGP koestert de hoge waarde van het vrijwilligers. Zij verdienen
de waardering van de samenleving. Aangegaan vrijwilligerswerk is
meestal niet vrijblijvend. Juist daarom is het van belang dat het,
desgewenst, qua doelgroep en sfeer past bij hun levensovertuiging.
De gemeente waardeert het individueel of in groepsverband
uitgevoerde vrijwilligerswerk.
Zo nodig doet de gemeente een beroep op kerkelijke, of andere
identiteitsgebonden hulpverlening, al dan niet georganiseerd.
In geval een hulpverleningsorganisatie subsidie krijgt, dienen
geen voorwaarden gesteld te worden die de autonomie
aantasten.
Kerken en identiteitsgebonden hulpverleningsorganisaties
dienen een plek te hebben in het lokale zorgnetwerk.
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6-5. Het vangnet voor de jeugd
Een andere kwetsbare groep bestaat uit jeugdigen die in de
problemen raken. Sinds 2015 heeft de gemeente daarvoor de eerste
verantwoordelijkheid: de jeugdzorg. Inmiddels is wel duidelijk dat
dit een ingewikkeld beleidsveld is waar de gemeente niet voor alle
gevallen de oplossingen heeft.
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6-6. ’Dit trek ik niet’-vangnet

Uitgangspunt blijft preventief beleid en ondersteuning in een
vroeg stadium. Verder dat (zo mogelijk) een beroep moet worden
gedaan op de jeugdige en zijn/haar ouders.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin of het (digitale) zorgloket heeft
een spilfunctie in de Jeugdzorg. De gemeente zorgt ervoor dat
het centrum in de breedte van de gemeente kan werken.

Ook volwassenen kunnen soms, om wat voor reden dan ook,
het normale burgerschap niet aan. Zij gewennen niet binnenshuis,
leven buiten en gaan zwerven. Anderen verkeren in een ﬁnanciële
noodsituatie. Dikwijls zijn kinderen daarvan mede de dupe.

Als deze eerste benadering geen eﬀect heeft, is een intensievere
aanpak noodzakelijk.

De SGP stelt vast dat de gemeente Harderwijk deze groepen
kent en met maatwerk wil helpen. Dat beleid dient voortgezet te
worden. Waar perspectief is, wordt (ﬁnancieel) meegewerkt om
tot een betaalde baan te komen.
Het eﬀect van de nota Bestaanszekerheid en inkomensondersteuning (2016-2019) wordt jaarlijks geëvalueerd.
Het werk van de voedselbank verdient steun. De ’regels’ dienen
scherp te worden gehouden, om te voorkomen dat gemeentelijk
beleid doorkruist wordt.
Schuldhulpverlening is gericht op het als burger zelfstandig
kunnen functioneren.
Organisaties die gericht zijn op zwervers, dak- en thuislozen
worden betrokken bij de maatschappelijke zorg die de gemeente
voor deze groepen heeft.

De hulp wordt zoveel mogelijk voortgezet in de eigen (levensbeschouwelijke) context van een jongere, eventueel in een
pleeggezin, en zo weinig mogelijk in instellingen waarin jongeren
langdurig verblijven.
De gemeente contracteert zorgaanbieders die de taal spreken
van de zorgvrager. Identiteitsgebonden zorgaanbieders worden
betrokken in het aanbestedingstraject om zorg te leveren.
Als direct contracteren niet mogelijk is, wordt gekeken naar de
mogelijkheden van onderaannemerschap.
Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen
blijven intensief betrokken bij de verdere uitwerking van het
gemeentelijke beleid voor de Jeugdzorg.
De gemeente houdt de vinger aan de pols wat betreft de
ﬁnanciële risico’s van deze decentralisatie. De SGP vindt dat de
kwaliteit van de zorg niet onder druk mag komen te staan door
het ﬁnanciële beleid.
Een deel van de Jeugdzorg kent voor veel cliënten qua leeftijd
een einddatering: 18 jaar. Voorkomen moet worden dat kinderen
die vanaf de peuterspeelzaal een voortgang- en behandeldossier
hebben als volwassenen uit het zicht van de gemeente raken.

Voor veel ouderen komt er een moment dat zelfstandig wonen
zonder hulp niet meer gaat. Er wordt dan een beroep op gezin of
vrijwilligers gedaan om mantelzorg. Op enig moment heeft de
gemeente daarbij een (WMO)taak.
De SGP vindt dat er blijvend gewerkt moet worden aan een
sluitend zorgpakket en -netwerk, zoals voorlichting alarmering
maaltijdvoorziening thuiszorg en terminale thuiszorg.
Mantelzorgers krijgen voldoende en goede ondersteuning.
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7.

ontwikkeld worden dat de lasten en lusten door de zelfde
groep(en) worden gedragen.
Diversiteit in de ontwikkelingsplannen leidt tot afwisseling
en maakt een wijk of gebied aantrekkelijk. De SGP vindt dat
gevarieerde woningbouw in alle prijsklassen - van lage huurwoningen tot alleenstaande koopwoningen - leidt tot natuurlijke
wijk- of stadsontwikkeling. Welbevinden van alle bewonersgroepen
moet daarbij afgewogen worden tegen economisch rendement.
Welbevinden van bewonersgroepen is op zich al een sociaal
rendement, dat op den duur ook economisch rendement levert.
Een bestemmingsplan dient ﬂexibel te zijn, met mogelijkheden
om in te spelen op actuele trends.
Bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan wordt draagvlak
gecreëerd bij de betreﬀende bewoners. Mogelijkheden voor
particulier initiatief ’inbouwen.’
De SGP vindt het een hele vooruitgang dat de Woonvisie meer
vraaggericht is. Dat kan de procedures verkorten. Verder zal het
leiden tot meer diversiteit in architectuur.

De leefomgeving Harderwijk/Hierden
In het vorige hoofdstuk is geschreven over een aantal taken die
de gemeente heeft ten opzichte van de burgers. In dit hoofdstuk
gaat het over onze woonomgeving. Recent onderzoek maakt
aannemelijk dat de plek waar mensen wonen van betekenis is
voor hun gezondheid. De buurt heeft invloed op een groot aantal
mensen gelijk. De vergroening van de buurt, de veiligheid maar
ook de sociale binding spelen een grote rol.
Ook hier kan het niet anders of een aantal facetten van het wonen
moet na elkaar aan de orde komen, terwijl zij met zijn allen een
totaalbeleving geven.
7-1. Een gevarieerde omgeving
De burger beleeft het wonen op meerdere niveaus. Allereerst gaat
het over zijn eigen onderkomen. Dan de straat, de wijk de stad of
het dorp.

Recent onderzoek maakt
aannemelijk dat de plek waar

In hoofdstuk 4 is geschreven over de nieuwe omgevingswet.
Nogmaals onderstreept de SGP de noodzaak van wezenlijke
betrokkenheid van de gemeentelijke organisatie bij de uitvoering
van de wet.
De ontwikkeling naar een steeds duurzamer samenleving vraagt
de aandacht. De gemeente ziet toe dat doelstellingen op dat
gebied in de plannen geborgd zijn. Waar mogelijk moet zo
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Doorstroming op de woningmarkt wordt gestimuleerd.
Er wordt ruimte geschapen voor voldoende starterswoningen.
CPO-projecten worden mogelijk gemaakt.
De SGP verwacht veel van het integraal beheersplan ”Samen
kleuren we de stad.” Blijkt de evaluatie positief, dan met kracht
doorzetten, anders aanpassen. In dit kader valt te overwegen
de gelden van wat nu Stadsidee heet, in te zetten voor (een)
wijkidee(ën). Over ideeën moet niet na indienen gestemd
worden, maar bij beoordeling wordt gekeken naar aantal
handtekeningen onder een idee en hoe de indieners blijvend
onderhoud borgen.
De wijk wordt ook verduurzaamd door groen. Bomen,
bij voorbeeld, onttrekken ook veel warmte aan de omgeving.

Het speelruimteplan dient zo snel mogelijk geactualiseerd te
worden.
Een ’jonge’ wijk, krijgt in de loop der jaren te maken met een
grotere parkeerbehoefte. Los van beleid dat gericht is op
alternatieven voor de (tweede, derde) auto per woning,
moet een overloop voor parkeren worden gesitueerd aan de
randen van de wijk. Zo lang die niet gebruikt wordt, inrichten
als straatspeelveld.
Openbaar groen heeft een uitgesproken functie als het gaat
over de uitstraling van een wijk. De wijze waarop openbaar
groen onderhouden wordt, heeft een voorbeeldfunctie ten
opzichte van de inwoners. Het onderhoud werd wegens
bezuinigingen teruggedraaid. De SGP bepleit voor de komende
tijd een hoger onderhoudsniveau: Voor het groen in het algemeen
onderhoudsniveau B. Beeldbepalend en historisch groen niveau
A.
Er dient een groenkwaliteitsnorm ontwikkeld te worden en in
het verlengde daarvan een groenrenovatieplan opgesteld te
worden.

Of het nu nieuwbouw is of een kwaliteitsimpuls, een wijk moet
leven; er moet wat te beleven zijn. De voorzieningen moeten voor
iedereen toegankelijk zijn.
De gemeente draagt zorg dat alle burgers toegang hebben tot
de openbare ruimte(n), dus ook zij die op wat voor wijze dan ook
fysiek gehandicapt zijn.
De gemeente spant zich in om in alle wijken de gerichtheid op
de binnenstad en daarmee op de ’eigen’ middenstand’ levend
te houden. Dit geldt voor Frankrijk, maar nog veel sterker voor
Drielanden en Hierden.
De wijkvoorzieningen –inpandig en buiten- worden goed
gespreid. Er moet voldoende speelruimte zijn. Voor peuters en
kleuters voldoet het speeltuintje. Voor oudere kinderen wordt
zo mogelijk een omgeving gecreëerd, die de eigen creativiteit
stimuleert. Gezondheid en welzijn van het kind zijn gebaat bij
alternatieven voor het ’computer-kind’.

In hoofdstuk 4 is over de geschiedenis van Harderwijk geschreven.
Dit om de samenhang, maar ook het verschil met Hierden te
schetsen. Ruimtelijk vraagt deze kern van Harderwijk om speciﬁeke
oplossingen. De SGP vindt dat het dorp als leefomgeving aantrekkelijk
moet blijven en de landelijke uitstraling van de omgeving moet
worden versterkt.
De ruimtelijke ontwikkeling van Hierden moet gericht zijn op
woonmogelijkheden voor alle leeftijdsklassen.
In en rond de kern van het dorp wordt het mogelijk kleinschalige
woonclusters bouwen.
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Rond een boerderij in bedrijf was of is altijd bedrijvigheid. Met het
vervallen van het bedrijf, verdwijnt die bedrijvigheid. De SGP steunt
pogingen om die bedrijvigheid terug te krijgen. Daarmee wordt ook
een rem gezet op de ontvolking van het platteland. Zo mogelijk
dienen authentieke boerenerven in stand gehouden te worden,
dan wel weer teruggebouwd te worden.

© Shutterstock Gido

Een ontwikkeling van kleinere (woon)units, die met het hoofdgebouw het (boeren)erf intact houden, is te prefereren boven
een ruimte-voor-ruimteregeling, die uitgevoerd wordt
zonder rekening te houden met oorspronkelijke functie in
het landschap.
Initiatieven om niet alleen de gebouwen, maar ook de erven
- weer - zo in te richten dat iets van de oude levendigheid
langs Zuiderzeestraatweg en de nu veelal toeristische routes
terugkomt, moeten gesteund/gefaciliteerd worden.
De SGP steunt de gedachte dat erfbebouwing – schuren,
hooiberg, stallen –achter de gevel omgebouwd kan worden
tot bij voorbeeld starterswoningen, mantelzorgwoningen,
of kleine bedrijfjes. De gemeente dient dit soort initiatieven
te steunen, maar wel onder conditie dat het erf weer levendig
wordt.
7-2. Een duurzaam ingerichte samenleving

In de dorpskern dienen een aantal basisvoorzieningen aanwezig
te blijven, zoals school, buurtsuper, winkeltjes.
Het multifunctioneel karakter van het dorpshuis dient verder
uitgebouwd te worden.

In hoofdstuk 4 is geschreven over het thema duurzaamheid.
Daar wezen wij al op het feit dat de opdracht ’Bouwen en bewaren’
heel veel zegt over het omgaan met de schepping. Rentmeester zijn
vraagt om zorgvuldigheid.

Vanouds wordt de bebouwde omgeving in Hierden bepaald door
een aantal monumentale boerderijen. Veel van deze panden zijn
Rijksmonument, of gemeentelijk monument.
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Een samenleving bouwen en bewaren, is ook een vorm van duurzaamheid van leefklimaat inbouwen. Dan moet er wel een blijvend
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draagvlak voor zijn. Dat geldt niet alleen voor de stad, maar zeker
ook voor Hierden en omgeving. Daarom steunt de SGP initiatieven
om de kern als samenleving niet alleen te bewaren, maar ook in de
toekomst als gemeenschap aantrekkelijk te houden. Er leven in die
gemeenschap ideeën om verleden en toekomst op een organische
wijze te verbinden.

Verantwoord omgaan met de omgeving vraagt om een helder
orientatie op het rentmeesterschap dat ons is toevertrouwd.
Dat betekent vaak een andere manier van omgaan met de omgeving.
In een sterk ik-gerichte consumptiecultuur vraagt dat om continu
reﬂectie op eigen gedrag. Daarbij geldt dat veranderingen gemakkelijker geaccepteerd worden als de noodzaak en het rendement
worden uitgelegd.

Het heeft geen zin om alleen maar om te zien en te constateren
dat er veel fout ging met dat rentmeesterschap; met ons beheer.
Beter is te erkennen dat het anders moet en dat het anders kan.
Wetenschap en techniek maken - nu, of op termijn - een andere
aanpak ook rendabel.
In het genoemde hoofdstuk beloven wij: De SGP zal zich inzetten
om ook op gemeentelijk niveau tot verantwoorde veranderingen
te komen. Er worden in de tekst van dit programma aanzetten
gegeven. Onder de titel “een duurzaam ingerichte samenleving”
brengen wij een aantal voornemens bij elkaar.

Activiteiten die opgezet worden om de burger bewust te maken
van nut en noodzaak van een bewuste inzet op duurzaamheid
worden ondersteund.
De SGP wil onderzoek naar de mogelijkheid de pop-upwinkel
voort te zetten gecombineerd met voorlichting over duurzaamheid. De gemeente zou dat samen met Endura en het
bedrijfsleven moeten doen. Daarmee wordt de voorlichting
ook geconcentreerd in het winkelgebied.
De gemeente heeft zelf een voorbeeldfunctie als het gaat
over de uitwerking van verduurzaming. De door de gemeente
beheerde gebouwen worden zo snel mogelijk energieneutraal
uitgerust. Het daarmee bereikte rendement wordt inzichtelijk
gemaakt in bij voorbeeld het burgerjaarverslag.
De gemeente is op het gebied van regelgeving gespitst op
meedenken over nieuwe samenwerkingsverbanden die gericht
zijn op verduurzaming.
Daar waar ontwikkelingen worden ingezet, waarvan de kosten
door de burger/consument moeten worden opgebracht,
wordt rendement zoveel mogelijk weer naar dezelfde groep
toegerekend.
Burgers die onvoldoende middelen hebben om hun woning
’duurzamer’ te maken, dienen te worden geholpen met een
voorinvestering. De gemeente stelt daarvoor regels op.

Duurzaamheid moet meetbaar gemaakt worden. Dan pas zijn
aan het begin van een proces goede afspraken te maken.
De verduurzaming van de bebouwing is een van de grote
opgaven in de nabije toekomst. De uitvoering van de prestatieafspraken in de nota ”De energieke stad’ moet voortdurend
geëvalueerd worden.
Ook al om prestaties te vergelijken met ander gemeenten wil
de SGP meten volgens het Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
(GPR)-gebouwen.
Dat betekent dat niet alleen naar CO2-reductie wordt gekeken,
maar dat steeds doelen worden gesteld op het gebied van
energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van een object.
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Veilig gedrag is een verantwoordelijkheid van de burger zelf,
niet omdat het moet, maar omdat veiligheid een basisbehoefte
is die bijdraagt aan het algemeen welzijn.
De SGP vindt dat veiligheid vraagt om inzicht en solidariteit ten
opzichte van de eigen omgeving. Voorlichting, opvoeding en
educatie moeten daarop gericht zijn. In het verlengde daarvan
ligt het aanreiken van preventieve maatregelen.
Voorlichting door vertegenwoordigers van in de openbare ruimte
kwetsbare groepen als rolstoelgebruikers, blinden enz. wordt
gefaciliteerd.
Het politiekeurmerk Veilig Wonen wordt breed toegepast.
Het onderhoud van gemeentelijk groen draagt bij aan de
veiligheid. Het heeft een voorbeeldfunctie voor particulier
groenonderhoud. De gemeente gaat na waar langs (onverlichte)
wandel- en ﬁetspaden zo gesnoeid moet worden dat gebruikers
van die paden zichtbaar blijven.
De wijkagent blijft een belangrijke schakel om het gevoel van
veiligheid in de wijk te polsen en de reële veiligheid te handhaven. Hij is ’lid’ van het zorgnetwerk.
Een veilige omgeving waarborgen, blijft in de eerste plaats een
taak van de overheid. Daar waar op dit gebied (gewaardeerde)
initiatieven van burgers ontplooid worden, dient dat nooit buiten
de gemeentelijke regie om te gaan. De politie is en blijft de
primaire handhaver.
Binnen het kader van het vorig genoemde item wordt actieve
deelname aan een veilige wijk gestimuleerd: concreet geldt dit
initiatieven als buurtpreventie, WhatsApp-alerts en Burgernet.
Handhaving krijgt prioriteit.
Daar waar spanning ontstaat tussen bewoners onderling is
buurtbemiddeling een eerste aanpak. Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van ter zake kundige vrijwilligers.

7-3. Een veilige omgeving
Veiligheid scoort hoog als het gaat over het welbevinden van de
burger. Cijfermatig is er veel over veiligheid te zeggen. Het gevoel
van (on)veiligheid speelt echter een minstens zo’n grote rol en
komt niet altijd overeen met de cijfers. Het is van belang dat de
overheid op de hoogte is van die gevoelens. Meten is niet altijd
weten.
De SGP vindt dat de burger mede verantwoordelijk is voor de veiligheid. Dat geldt niet alleen thuis, maar ook in de openbare ruimte.
Daar moeten burgers niet alleen gespitst zijn op eigen veiligheid,
maar ook op die van de medegebruikers van die ruimte. De overheid
stelt regels, legt uit waarom het zo is en handhaaft de regels.
De gemeente legt de lokale prioriteiten op het vlak van openbare
orde en veiligheid vast in een integraal plan. Dat wordt geëvalueerd
in de raad.
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Schade door vandalisme moet zo snel mogelijk worden verhaald
op de daders.
Vandalisme kan zichtbaar gemaakt worden in een wijklijst.
Daarbij moet zo mogelijk aangegeven worden wat het de
gemeente, dus de burger kost.
Bij de afhandeling van vandalisme, gepleegd door jongeren - bij
voorbeeld door bureau HALT - worden de ouders zo veel mogelijk
betrokken.

de dierenwereld, binnen en buiten de stad. Naarmate de geluidsbronnen sterker worden, wordt de overlast problematischer.
Geluidsoverlast krijgt in voorlichting en handhaving ruim
aandacht.
Binnen de landelijke wettelijke kaders, dient het gebruik van
vuurwerk ontmoedigd te worden. In het kader van bevorderen
van solidariteit kan de gemeente (tijdig) een actie initiëren om
de burger te motiveren de prijs van ’niet gekocht vuurwerk’ om
te zetten in een breed gedragen goed doel.
De gemeente wijst vuurwerkvrije zones aan rond verzorgingshuizen, winkelcentra en openbare gebouwen waar veel mensen
bijeen komen, bv. rond kerken.
Het verbod op afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken
buiten de toegestane tijden wordt streng gehandhaafd.

Politie, brandweer en ambulancezorg zijn essentieel voor een veilige
samenleving. Deze organisaties dienen - qua waardering - verankerd
te zijn in de gemeentelijke samenleving.
Hulpdiensten zijn gericht op de veiligheid van de samenleving.
Zij dienen ongestoord hun werk te kunnen doen. Personen die
hen hinderen, moeten hard aangepakt worden.
De brandweer geeft met de inrichting van de pop-up winkel blijk
zijn taak als voorlichter van preventieve maatregelen te kennen.
Er dient onderzocht te worden of een dergelijke ruimte blijvend
kan worden ingericht.
Bij het inrichten van de openbare ruimte, met name het
parkeerbeleid, dient rekening gehouden te worden met de
aanrijroutes van de hulpdiensten.
Er wordt geïnvesteerd in het opleiden, trainen en oefenen van
bestuurders en medewerkers in de crisisorganisatie. Daarbij
wordt geanticipeerd op de toenemende verkeersdruk op de A28
en de N302.

7-4. Een gezonde omgeving
Onder gezondheid wordt verstaan lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Sommige aspecten daarvan zijn individueel
bepaald. Er is ook veel wat in wisselwerking met de omgeving
tot stand komt. Soms leidt collectief gedrag tot risico’s binnen de
volksgezondheid. Gezond leven is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf. Als het gaat over maatschappelijk
welbevinden heeft het invloed op medeburgers. De overheid moet
wijzen op, en preventieve maatregelen nemen tegen verkeerd
gedrag.

Samenleven in een dichtbevolkt gebied vraagt veel van de burger.
Dat geldt zeker als het gaat over geluidsoverlast. Solidariteit kent
altijd veroorzakers en ontvangers. De veroorzakers zijn meestal wel
bekend, de ontvangers zijn niet alleen de medeburgers, maar ook

GGD en andere (hulp)diensten moeten hun werk ongehinderd
kunnen uitvoeren.
De gemeente evalueert de eﬀecten van beleid op het gebied
van de volksgezondheid en stuurt zo nodig bij.
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Geestelijk welbevinden heeft alles te maken persoonlijke ontwikkeling. Voor een deel wordt die bepaald door prikkels van buiten.
Veel van deze prikkels worden in een wervende zin aangeboden.
Zij dienen begeerte op te roepen, op welk terrein dan ook en zijn
daarom eenzijdig gericht. Tegelijkertijd wordt zo een (schijn)wereld
opgedrongen. De SGP wil dat tegengaan, zeker als het gaat over
seksualiteit. De SGP is er zich van bewust dat analoog een dergelijke
redenering ook kan worden gehouden over andere onderwerpen,
bij voorbeeld koopgedrag.

Er moet voldoende speelgelegenheid zijn voor de jeugd in de
wijken.
Zo mogelijk bij vergunningverlening grenzen aangeven voor het
aantal decibels geluid van geluidsapparatuur. Als dat nodig is,
in verband met overlast naar de omgeving, de vergunde tijd
’s avonds beperken tot 23 uur.
Ongezond gedrag kan tot verslaving leiden. De overheid voert
daarom een anti-verslavingsbeleid. Dit beleid kent de componenten
voorlichting, fysieke ontmoediging, handhaving.

Een mens is geen lustobject; daarom geen bordelen of
seksinrichtingen binnen de gemeente.
Aanstootgevende reclame wordt geweerd.
Reclame voor goederen enz. kan haaks staan op de behoefte
de ecologische voetafdruk (zie hoofdstuk 4) te verkleinen.
Daarom, maar ook in het kader van geestelijk/maatschappelijk
gezond gedrag, is een openbare discussie over welvaart en
welbevinden op zijn plaats.

De gemeente betrekt bij de voorlichting het onderwijs. Daarbij
wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid
van de school.
Voortdurend handhaven op het naleven van de regelgeving
op het gebied van alcoholbezit en – koop. Afspraken maken met
kantines van sportverenigingen enz. over het ontmoedigen van
alcoholgebruik.
Afspraken maken met de horeca over sluitingstijden. Deze zo
mogelijk terugbrengen en in ieder geval niet verder verruimen.
Het welbevinden van omwonenden (en de cliënten zelf) is hiervoor een zwaarwegend argument.
Geen coﬀeeshop toestaan in de gemeente.
Zo genoemde hangplekken extra aandacht geven door
jeugdwerk en handhavers. Voorkomen moet worden dat het
plekken van drugshandel worden.
Openbare gelegenheid tot kansspelen zoveel mogelijk tegengaan.
Handhaven van wettelijke beperkingen van roken.

Maatschappelijk welbevinden heeft alles te maken met gezond
gedrag. Ook hier geldt: voor een deel heeft dat eﬀecten op de
persoon zelf, maar in veel gevallen ook op de mensen in zijn/haar
omgeving. De SGP vindt dat daartegen maatregelen moeten worden
genomen. Te noemen zijn weinig bewegen, ongezonde voeding,
roken, overmatig alcoholgebruik, geluidsoverlast.
Er moet voorlichting gegeven worden over de gevolgen van
ongezond gedrag.
Er moeten mogelijkheden worden gecreëerd die uitnodigen
tot meer bewegen. Naast ﬁets-, ook (hard)looproutes uitzetten.
Binnen de grenzen van ’normaal’ sportief gedrag, is sport een
middel om de gezondheid te bevorderen.
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8.

Het is een vorm van ongelijke behandeling als winkels in de
toeristische sector ontheﬃng krijgen van regels die voor de rest
van de middenstand gelden. Ook voor hen geldt het hierboven
bepleite weekritme.

Lokale economie

8-2. Bouwen én bewaren

De SGP acht werk en dus werkgelegenheid waardevol. Het is een
middel om inkomen te verwerven. Inkomen heeft alles te maken
met beleving van eigen vrijheid en verantwoordelijkheid. Werk leidt
als het goed is ook tot sociale contacten, die de kwaliteit van het
leven verbeteren. De gemeente ondersteunt hen die niet zelfstandig
in het arbeidsproces kunnen functioneren.

Bouwen en bewaren. Twee uitgangspunten die niet los van elkaar
gezien kunnen worden. Het is een opdracht, maar los daarvan
nopen negatieve gevolgen van een ongebreidelde expansiedrang tot
doordenking van dit begrippenpaar.
Nu de economische omstandigheden weer gunstiger zijn,
is het eens te meer van belang na te denken over verantwoord
ondernemen en consumeren.
Ontwikkelingen die op duurzaamheid gericht zijn worden door
de gemeentelijk gesteund en gefaciliteerd. De gemeente is
daarbij op het gebied van regelgeving gespitst op meedenken
over nieuwe samenwerkingsverbanden die gericht zijn op
verduurzaming.
De gemeente heeft zelf een voorbeeldfunctie als het gaat over
de uitwerking van verduurzaming.
Daar waar ontwikkelingen worden ingezet, waarvan de kosten
door de burger/consument moeten worden opgebracht, wordt
rendement zoveel mogelijk weer naar dezelfde groep toegerekend.

8-1. Tijd voor werken en rusten
Werken is geen doel op zich, maar is onderdeel van een levenspatroon. Die patronen kenmerken zich door regelmaat. Dat ritme
terug te vinden in de schepping. De SGP bepleit daarom een
tijdsindeling die pulseert met de in de schepping gegeven ritmes.
Een weekritme waar werk en rust elkaar afwisselen, maar ook dag
en nacht zijn voorbeelden van dit gezonde ritme.
Gezien haar uitgangspunten, maar ook uit sociale motieven pleit
de SGP voor rust op de zondag. Een samenleving is niet gebaat
bij steeds in de ’hoogste versnelling door te moeten.’ Daarbij
komt dat openstelling van winkels op zondag meestal de omzet
per week meer ’uitsmeert.’ De burger heeft er niet meer door te
besteden.
De SGP is ook daarom tegen de koopzondag en de 7x24
uurs-economie.

Er dienen ontwikkelingsmogelijkheden te zijn voor het bedrijfsleven om de diversiteit van de werkgelegenheid te waarborgen.
Kleine bedrijfjes kunnen (soms) vanuit ’huis’ worden gerund.
De gemeente werkt daaraan mee. Een initiatief in Hierden om
erven levendig te houden door – onder meer - het aantrekken
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van kleine bedrijfjes, verdient positieve aandacht.
De gemeente beperkt de administratieve lasten voor ondernemers
zo veel mogelijk.
De ontwikkeling van Lorenz III wordt met kracht voortgezet.
Er wordt zo mogelijk actief geworven op bedrijven die op het
gebied van duurzaamheid werkzaam zijn.
Onderzoek wordt gedaan of het gebied langs de A28 (vroegere
eendengebied) geschikt is voor het opwekken van zonne-energie.
In het vroegere agrarische gebied zijn nog een paar bedrijven
overgebleven. De uitwerking van de inrichting van de Mheenlanden dient strikt volgens het daartoe gesloten convenant te
gebeuren.
Met de ontwikkeling van de Mheenlanden is de gewenste groei
van de natuurontwikkeling bereikt. De overgebleven gronden
dienen beschikbaar te blijven voor de plaatselijke agrarische
bedrijven.

De uitbreiding van vliegveld Lelystad zal van invloed zijn op de wijde
omgeving. Die ontwikkeling gaat snel, de verwerking ervan zal meer
tijd vragen.
De gemeente doet voortdurend onderzoek naar de mogelijke
gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven Lelystad
voor werkgelegenheid, bedrijfsvestiging, infrastructuur en
woonbehoefte. Resultaten van dit onderzoek worden in de
lopende plannen verwerkt.
8-3. Zorg voor de middenstand
Wat de middenstand betreft, erkent de SGP dat er veel verandert.

© Shutterstock Joop Hoek

Gemeente en ondernemers dienen in goed overleg maatregelen
te nemen die de leegstand van winkelruimtes tegen gaan.
De ’beleefde’ bereikbaarheid van de binnenstad moet aandacht
krijgen. De SGP is daarom voorstander van gratis parkeren in de
binnenstad tijdens de winkeltijden.
De winkels blijven fysiek en qua tijd goed bereikbaar voor
verkeer dat bevoorraadt.
De gemeente denkt met de ondernemers mee over een vorm
van openbaar vervoer om het publiek van en naar parkeerplaatsen buiten het centrum, maar ook van de wijken die ver
en excentrisch van het centrum liggen te vervoeren.
Ook buiten het toeristenseizoen moet de binnenstad aantrekkelijk zijn. Wonen in de stad is een van de oplossingen om
bedrijvigheid op straat te houden.
Ook de binnenstad moet zo mogelijk groen ’aangekleed’ met
gescheiden ruimte voor wandelaars en ﬁetsers.
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Inburgeringcursussen waar het woord als communicatiemiddel
bij uitstek centraal staat, zijn het middel om integratie te
bevorderen.
Het heden kan niet begrepen worden zonder het verleden te kennen.

Recreëren

Culturele activiteiten dienen zo veel mogelijk voort te komen uit
particulier initiatief.
Het gemeentelijk cultuurbeleid is vooral gericht op de lokale
cultuur. Het heeft een stimulerende en ondersteunende rol.
De canon (rij van belangrijke gebeurtenissen) van Harderwijk
leent zich uitstekend als een eerste cultuurverkenning.
De gemeente stimuleert het onderwijs de canon te gebruiken en
te combineren met kennismaking met de diverse cultuuruitingen
die Harderwijk en Hierden te bieden hebben. De school bepaalt
zelf de inhoud van het programma.

De aarde werd als Gods schepping in handen van de mens gegeven
om haar te bebouwen (en te bewaren). Dat is terug te vinden in de
betekenis van het Latijnse werkwoord colere. Het betekent zoveel
als bebouwen, bewerken, vereren, versieren, onderhouden. Daarvan
is ons woord cultuur afgeleid.
9-1. Cultuur
In brede zin duidt cultuur alles aan wat de samenleving voortbrengt,
zowel materieel als immaterieel. Het is dus geen statisch begrip.
Daarom is het van belang waarden en daar van afgeleide normen
te hanteren. Immers, cultuuruitingen in woord, beeld, geschrift,
geluid, architectuur, of combinaties daarvan zijn soms zo indringend
dat zij beklijven. Is het geen hype dan zal de samenleving er blijvend
door veranderen.

Muziekonderwijsonderwijs door erkende muziekscholen wordt
gesteund.
De bibliotheek is belangrijk bij de overdracht van de cultuur.
De SGP bepleit daarbij overdracht van ‘beschaving’ en is ook
daarom tegen het opnemen in het bestand van godslasterlijke,
aanstootgevende boeken, of programma’s.
Bij het aanbod van internetprogramma’s etc. wordt gebruikt
gemaakt van ﬁlters en voor zeer jeugdigen van een gebruikslimiet.

Het gesproken en geschreven woord is van groot belang, als
’voertuig van de gedachten’ en als mogelijkheid om andere
kunstuitingen te beoordelen. De SGP verwacht - zeker van
organisaties in een subsidierelaties – dat het woord verantwoord
wordt gebruikt. Ook als het gaat over openbare cultuuruitingen
geldt het vloekverbod, maar ook de vraag om een zekere
beschaving.

Ook de architectuur en landschappelijke ontwikkeling vertellen ons
van het verleden, heden en de toekomst. Iedereen maakt er kennis
mee, omdat een deel van de openbare ruimte er door wordt bepaald.
Harderwijk heeft veel - beschermde - monumenten. In de stad staan
zij dikwijls wat geïsoleerd, in het landschap van Hierden geven zij
qua ligging en bebouwing aan hoe zo’n typisch plattelandsgemeen-
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schap zich ontwikkelde. Veel van de boerderijen liggen langs de
Zuiderzeestraatweg en de binnenwegen, die nu in het toeristisch
routenetwerk zijn opgenomen. Heel veel van de Hierdense boerderijen behoorden tot 1924 bij De Essenburgh.

verblijven buiten de eigen woonomgeving. Harderwijk heeft de
allure van een toeristisch aantrekkelijke stad met een grote trekker
aan de ’kust’.
De SGP wil dat de gemeente goede randvoorwaarden schept
voor een (Bijbels) verantwoord recreatie- en toeristenbeleid.
De gemeente werkt mee aan de realisatie van de provinciale
agenda Veluwe Agenda 1.0.
In het buitengebied worden de belangen van de agrariërs zeker
gesteld. Wat de Mheenlanden betreft dienen de in het convenant
tussen Natuurmonumenten – belangenvereniging Hierden en de
Gemeente Harderwijk afgesproken randvoorwaarden leidend te
zijn.
Waar nodig stimuleert de gemeente een kwaliteitsimpuls voor
bestaande campings.
De problematiek van het permanent wonen wordt opgelost,
daarbij mag bij permanent wonen geen scheefgroei komen in
woonlasten vergeleken met bewoners van de stad.
De binnenstad moet buiten het toeristenseizoen aantrekkelijk
blijven. Wonen in de binnenstad wordt gestimuleerd.
Recreatief, of vrijetijdsgedrag mag niet leiden tot gedurige
overlast. De SGP is ook daarom tegen het oprekken van de
sluitingstijden van de horeca.

De SGP vindt het van belang dat de geschiedenis rond deze
gebouwen bekend blijft. Zij heeft er hier boven al op gewezen
hoe zij in de canon van de stad een rol (kunnen) spelen.
De inrichting van een museale ruimte in de priorij van
De Essenburgh is een andere manier om de historie van dit
fraaie gebied levend te houden. De SGP wil steun daarvoor.
De cultuurhistorische verworvenheden moeten ingezet worden
om de gemeente toeristisch en recreatief aantrekkelijk te maken
of te houden.
De gemeente streeft door middel van een planvisie zoveel
mogelijk naar het behoud van de karakteristieke boerderijen.
Zij stimuleert initiatieven die daarop gericht zijn.
In dit verband dienen boerenerven als één geheel in stand te
worden gehouden. Voor hoofd- en bijgebouwen kunnen functies
gezocht worden die binnen het oorspronkelijke exterieur passen.
Dit wordt in de regelgeving mogelijk gemaakt. Bewaren betekent
beslist niet hetzelfde als ’stilstand.’ Integendeel, het bouwen
wordt mogelijk gemaakt.
De gemeente steunt plannen om de klompenpaden tussen de
boerderijen en het kasteel weer ’begaanbaar’ te maken.

De SGP wil dat zorgvuldig wordt omgegaan met natuurgebieden.
Zij moeten echter wel zo worden ingericht dat er toeristische
ﬁets- en wandelroutes door heen lopen.
Langs de toeristische routes worden informatieborden gezet
met de beschrijving van het landschap en de daar levende ﬂora
en fauna.
In de bos- natuurgebieden worden belevingspaden aangelegd
voor minder valide gebruikers.

9-2. Buiten
Recreatie en toerisme maken grotendeels op gelijke wijze gebruik van
dezelfde ruimte. Recreatie wordt gedeﬁnieerd als alle activiteiten die
in de vrije tijd plaatsvinden en ontspanning als doel hebben. Toerisme
is eigenlijk een variant daarvan: recreatie gericht op het reizen en
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9-3. Sport

Verder worden er voor de jeugd educatieve routes uitgezet.
De SGP wil ook graag meer plaatsen in het bos waar kinderen
kunnen spelen met wat het bos levert.

Een deﬁnitie geven van sport is moeilijk. Wat het lichamelijke betreft
kiest de SGP voor: bezigheid ter ontspanning of als beroep, met
spel- of wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist
zijn. Daarbij kiezen wij uitdrukkelijk voor ’bezigheid ter ontspanning’.
De SGP erkent dat sport een aantal niet te onderschatten positieve
neveneﬀecten heeft: ontmoeting, sociale binding, sociaal gedrag,
beweging, vrijwilligerswerk. Negatieve eﬀecten als ongezonde
prestatiedrang en –dwang moeten echter worden tegengegaan.
Sportbeoefening wordt ingezet om de bevolking tot meer bewegen
te krijgen. Dat gebeurt dikwijls in de openbare ruimte, individueel,
of in niet oﬃcieel georganiseerd groepsverband.

De Zuiderzeestraatweg is een oude handelsroute. Nu is hij zo ingericht dat hij toeristisch ook aantrekkelijk is. Het traject Harderwijk
richting Hulshorst begint echter abrupt. Veel verkeer moet via het
bedrijventerrein.
Het begin van de Zuiderzeestraatweg (richting Hulshorst)
moet beter gemarkeerd. Een infopaneel over deze weg kan de
toeristische functie versterken.
Een evenement is een meestal publieke gebeurtenis die verplaatsbaar is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie, wetenschap
of een combinatie van deze centraal staat. Achter deze deﬁnitie
schuilen ook veel verantwoorde activiteiten, die de steun van de SGP
hebben.

De gemeente stimuleert dat in sportprogramma’s nadrukkelijk
aandacht is voor het aanleren van sportief gedrag.
Er is toenemende aandacht voor loop- en ﬁetsactiviteiten.
De gemeente zet waar nodig routes uit en beveiligt deze.
In overleg met ouderen worden ontmoetingsplaatsen ingericht
met mogelijkheden tot bewegingsspelen.
De gemeente ziet toe dat de faciliteiten en accommodaties in
goede staat zijn. Er wordt in alle gevallen gestreefd naar een
verantwoord evenwicht tussen particuliere en gemeentelijke
bijdragen.
Er wordt geen subsidie verstrekt indien het alleen maar passieve
sportbeleving betreft; evenmin als het zondagssport is.

Grootschalige - langdurige - evenementen waar geluid een grote
rol speelt, moeten uitwijken naar terreinen buiten de bebouwde
kom.
Er wordt rekening gehouden met de omwonenden, daarom
wordt geluidsoverlast na 23.00 uur voorkomen.
Ook hier geldt het stramien van de wekelijkse rustdag, de SGP
wil dat er geen vergunningen afgegeven worden voor zondagse
activiteiten.
Er moet bij evenementen - waar daartoe een verhoogd risico is
- streng gecontroleerd en gehandhaafd worden op drugs- en
alcoholgebruik en ander van goede normen afwijkend gedrag.
Negatieve ervaringen spelen een rol bij een eventueel volgende
vergunningverlening.
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Alleen al vanwege deze ontwikkeling is aansluiting op het
Intercitynet van de NS hard nodig. De inspanningen daartoe
worden met kracht voortgezet.
Het openbaar vervoersnet moet worden uitgebreid richting
Lelystad.
De SGP bepleit een onderzoek naar een mogelijke locatie voor
een carpoolplaats aan de N302 richting Lelystad.

De bereikbaarheid

Harderwijk ligt op een kruispunt van wegen. De ruimtelijke structuur
wordt er mede door bepaald. De voorziene toename van het
verkeer vraagt om extra maatregelen. Voor een groot deel is dit
een gezamenlijk probleem van de regiogemeenten/provincie(s).
De verkeersdichtheid op de A28. neemt sterk toe. Het is de verkeersader vanuit het havengebied (Tweede Maasvlakte) naar NoordDuitsland en verder. De erbij betrokken gemeenten zetten in op
verbreding van de weg. De SGP denkt dat dit een langdurig proces
zal zijn.

De Zuiderzeestraatweg is grotendeels een route voor plaatselijk,
regionaal en toeristenverkeer. Met de toename van economische
bedrijvigheid wordt de verkeersafwikkeling op Lorenz intensiever.
De intensiteit van het verkeer via de Newtonweg wordt
voortdurend gemeten. In de planvorming worden eventuele
aanpassingen voorbereid.
10-2. Binnen de bebouwde kom

10-1. Doorstroming

Het verkeer binnen de bebouwde kom bestaat uit een scala van
deelnemers. Die groepen veranderen met de tijd. Gezien de hogere
leeftijd en vitaliteit neemt de deelname van senioren toe. Verder
wordt uit overweging van milieu, ruimtegebruik en gezondheid het
gebruik van de ﬁets gestimuleerd. Dat betekent ook: meer e-bike
verkeer. De techniek van de elektrische auto heeft een groot nadeel,
het voertuig is vrijwel geruisloos.

Nu de A28 ook nationaal aandacht krijgt, wil de SGP dat de A28
wordt ontwikkeld als een pilot van een high-tech verkeersgeleiding.
Uiteraard kan dit in de toekomst eventueel samengaan met
verbreding.
Harderwijk is ook een van de poorten naar en van de Veluwe.
Dat geldt voor de N302 en N303, zo genoemde provinciale wegen.
Met de ontwikkeling van Lelystad Airport zal de druk op de N302
toenemen.

De indeling van de weg moet voor de deelnemers logisch en
overzichtelijk blijven. Bij aanpassingen en nieuwe aanleg in
voorkomende gevallen uitgaan van de voetganger/wielrijder.
De (verlichte) aanwijzingen en tekens boven de weg moeten
zichtbaar zijn, dus niet te hoog hangen, of verder van de stopstreep af plaatsen.

De gemeente neemt tijdig maatregelen om die extra druk op te
vangen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de aansluitingen
met de A28.
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Een ’groene golf’ in de afstelling van verkeerslichten fungeert
goed als er veel verkeersaanbod is. Bij minder verkeersdichtheid
is een meer adaptieve afstelling gewenst.
Aan de veiligheid bij scholen, maar ook bij zorginstellingen wordt
extra aandacht besteed.
Er wordt met het plaatsen van laadpalen geanticipeerd op de toenamen van het gebruik van de ’elektrische’ auto.

Onderzocht moet worden of er voldoende speed-bikeverkeer
tussen gemeenten onderling wordt verwacht, om een speciale
’weg’ daarvoor aan te leggen. In ieder geval is dit een regionale/
provinciale uitdaging.
Aparte ﬁetspaden voor vica - versa hebben de voorkeur.
Er moeten voldoende laadpalen voor de e-bike zijn op
strategische punten.
Er moeten veilige ﬁetsenstallingen komen op punten waar
woon-werkverkeer een hoge dichtheid heeft.

10-3. De ﬁets

10-4. Veiligheid

Binnen en buiten de komt neemt het ﬁetsverkeer toe. In het toeristenseizoen is het extra druk. De gemiddelde snelheid ligt door het
gebruik van de e-bike hoger dan (vroeger) met de conventionele
ﬁets. Een aparte categorie wordt die van de speedbike.

Voor verkeerssituaties geldt sterk dat het gevoel voor veiligheid niet
gelijk opgaat met de (ongevallen)cijfers. Des te meer een reden om
goed te luisteren naar de betrokken burgers.

De ﬁetspaden langs de Zuiderzeestraatweg dienen op een hoger
kwaliteitsniveau gebracht te worden.
Daar waar mogelijk worden bestaande ﬁetspaden verbreed.
Bij aanleg van nieuwe paden wordt in ieder geval rekening
gehouden met de e-bike.

De mening van omwonenden en verkeersdeelnemers wordt bij
evaluatie van situaties betrokken.
Verkeersdeelname vereist kunnen en willen communiceren
met onbekende medeweggebruikers in een eenduidige ’taal.’
Verkeerseducatie begint daarom zo vroeg mogelijk. Zij is ook
gericht op een correct verkeersgedrag.
Statistisch blijkt dat de steeds oudere deelnemers aan het
verkeer als groep meer risico loopt. De gemeente organiseert
cursussen om kennis en kunde op te frissen. Veilig Verkeer
Nederland en instellingen voor ouderenzorg worden hierbij
betrokken.
Jongeren worden bewust gemaakt van de problemen die
ouderen in het verkeer kunnen ondervinden. Uitwisselen van
ervaringen wordt gestimuleerd.
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Verder vraagt de SGP aandacht voor maatregelen die in het kader
van duurzaamheid worden voorgesteld. Dat terrein is momenteel zo
in beweging dat een apart begrotingshoofdstuk op zijn plaats is.
De geldstroom voor het sociale domein blijft zichtbaar. Zo nodig
wordt aangevuld. Pas als na evaluatie het hele ’terrein’ bekend is
kan over de bestemming van eventuele overschotten worden
beslist.
Er wordt bij de vorming van voorzieningen rekening gehouden
met toekomstig groot onderhoud/vervanging van het rioolstelsel.
Er komt en begrotingspost duurzaamheid om snel in te kunnen
spelen op voordoende ontwikkelingen.

Financiën
Voor de uitvoering van het beleid zijn ﬁnanciële middelen nodig.
Hierbij gaat het om gemeenschapsgeld, dat via het Rijk of via een
gemeentelijke belastingheﬃng wordt verkregen. De SGP wil ook
daarom een heldere, inzichtelijke begroting.
De begroting dient structureel sluitend te zijn.
Nieuw beleid wordt bij voorkeur geﬁnancierd door oud beleid
te herijken. Als dat niet mogelijk is, kan gewenst nieuw beleid
leiden tot hogere gemeentebelastingen.
De hoogte van de OZB is echter wel afhankelijk van de draagkracht van de burger, afgezet tegen het ambitieniveau van de
gemeente.
Tarieven van rioolrecht, afvalstoﬀenheﬃng enz. zijn
kostendekkend.
Subsidies hebben een aanvullend karakter. Er dient een
verantwoord evenwicht te zijn tussen de bijdrage van de
aanvrager en die van de gemeente.
De identiteit van een aanvrager is geen belemmering (ook geen
reden) om in aanmerking te komen voor subsidie.
Er wordt geen subsidie verleend als de doelstelling of activiteiten
van de aanvrager indruisen tegen goede zeden, of zondagsrust.

De SGP is principieel voor begraven. Maatschappelijke veranderingen
mogen geen hinderpaal vormen, om op deze wijze ’de laatste eer’ te
bewijzen. Goed onderhouden, groene begraafplaatsen zijn tevens
belangrijke longen van de stad.
De gemeente streeft ook hier een optimale dienstverlening na.
De tarieven moeten laag genoeg gehouden worden om het
ieder mogelijk te maken grafrechten te kopen.
De begraafplaatsen dienen onderhouden te worden op
kwaliteitsniveau A.
In een tijd dat grote veranderingen optreden en waarin processen
een korte omloopsnelheid hebben, worden beleidsrisico’s groter.
De risicoparagraaf van de begroting is gegrond op een analyse
van conjuncturele als beleidsrisico’s.
Bij deze afweging hoort ook een discussie over wat de kerntaken
van de gemeente zijn.
De reservepositie is voldoende om de risico’s op te vangen.

Voor de drie grote decentralisaties in het sociale domein was geoormerkt geld beschikbaar. De SGP acht deze beleidsvelden zo belangrijk
dat zij dit ﬁnanciële beleid zo wil doorzetten.
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De SGP doet mee
De SGP doet mee.
Wij voelen onze verantwoordelijkheid voor de Harderwijker
samenleving.
Wij worden gedreven door Bijbelse uitgangspunten, die waarden
als trouw, liefde, betrokkenheid, leven, rust, samenleven een
speciﬁeke ’kleur’ geven. Vanuit die waarden zijn normen af te leiden,
normen die overigens in onze christelijk geïnspireerde cultuur
gelukkig nog te herkennen zijn.
De SGP doet mee. Niet omdat onze partij de wijsheid in pacht heeft
en dat nu even zal etaleren. Wel omdat wij ons geroepen weten het
Woord van de opperste Wijsheid te laten doorklinken. Wij geloven
dat dit heilzaam is voor de hele samenleving. Want christelijke
politiek betekent verantwoording aﬂeggen aan onze Schepper en;
Zorg voor elkaar.

Het bestuur van de SGP afdeling Harderwijk en Hierden,

Jan van Panhuis
Voorzitter
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