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“Voor jullie”
Gemeentebelangen Olst-Wijhe is al 40 jaar een begrip in de lokale politiek binnen de gemeente Olst-Wijhe.
Het is een partij die het karakter van de gemeente onderkent, koestert en wil behouden. Het is goed en prettig 
wonen en werken in onze gemeente. Gemeentebelangen ziet een gemeente voor zich met sterke en leefbare 
kernen waar mensen zich thuis voelen. De kleinschaligheid van de gemeente is de kracht waarom het draait.
Het is een levendige gemeente waarin mensen elkaar kennen, elkaar spreken, elkaar ontmoeten, kortom:
met elkaar leven. 

Dit uit zich in de vele verenigingen, stichtingen en evenementen die de gemeente kent en veel betekenis geven 
aan de inwoners. De opgebouwde cultuur en tradities zijn waardevol omdat de inwoners zich daardoor verbonden 
voelen met de eigen omgeving. 
Kleinschaligheid draagt ertoe bij dat er korte lijnen zijn tussen inwoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen 
en het gemeentebestuur. Dit genereert een grote slagvaardigheid omdat spelende problemen snel worden 
onderkend. De samenleving ziet haar vraagstukken daadwerkelijk omgezet in beleid of uitvoering waardoor het 
gevoel van samen oplossen sterk aanwezig is. 

De gemeente is van oudsher een agrarische gemeente met veel bedrijvigheid binnen deze sector.
De boerenbedrijven binnen de gemeente hebben een sterke maatschappelijke en economische waarde omdat 
ons voedsel hier vandaan komt. Dit verdient respect. Het maakt de gemeente ook landschappelijk en geeft rust en 
ruimte. Kenmerken om met veel trots over de gemeente te kunnen praten. Wij zijn groot in kleinschaligheid
en benutten daar de kracht van.

De veranderingen in ons land lijken in een niet aflatende stroom op ons af te komen. Dat geeft onzekerheid en 
stelt het vertrouwen van de inwoners in de politiek op de proef. De komende jaren blijft het een uitdaging om 
de veranderingen in goede banen te leiden. Het vergt een continue aandacht van de gemeentelijke politiek om 
nieuwe oplossingen te bedenken voor nieuwe vraagstukken. Het vergt ook een goede dialoog met de inwoners.
Zij willen overtuigd zijn van nut en noodzaak van veranderingen. 
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Gemeentebelangen Olst-Wijhe is bij uitstek de partij die praktische oplossingen aanbiedt omdat zij zich niet 
hoeft te houden aan ideologieën van landelijke partijen. Daarmee is de partij ook niet in een links of rechts hokje 
te plaatsen. Zij doet wat nuttig en noodzakelijk is voor de inwoners. Wat goed is moet blijven en wat beter kan, 
moet worden veranderd. Maar altijd met in het achterhoofd dat de inwoner er echt iets aan heeft. Het gaat 
vaak over het belastinggeld van de inwoners en Gemeentebelangen wil daar verantwoord mee om gaan. Het 
huishoudboekje moet wel op orde blijven. 

De afgelopen vier jaar is er veel gerealiseerd uit ons vorige verkiezingsprogramma. De oneerlijke hondenbelasting 
is afgeschaft, het minimabeleid is ondanks bezuinigingen gehandhaafd, bibliotheek en zwembad in Wijhe zijn 
behouden, de verkeersveiligheid heeft grote impulsen gekregen, er worden weer (nu duurzame) woningen 
gebouwd om enkele zaken te noemen. Wij danken in het bijzonder onze raadsleden Gerda Hulleman, Ineke 
Burink/Jarco vd Steege, Lydia Pieters/Ron de Wit en Egbert Dijkslag voor het mooie resultaat en hun inzet. Tot slot 
dank aan onze wethouder Marcel Blind die in het college van B&W zijn best heeft gedaan uw en onze belangen zo 
goed mogelijk te behartigen.
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De komende jaren zijn een aantal onderwerpen te 
benoemen die onze warme aandacht zullen hebben en 
we gaan hiervoor de nodige initiatieven ontplooien. 

Denk aan:
- De leefbaarheid van de kernen waaronder voldoende en passende woningen voor ouderen en jongeren  
 in alle kernen;
- Duurzaamheid waaronder elke kern haar eigen plan van aanpak;
- Deelname aan het arbeidsproces voor iedereen; waaronder voor hen die dit nodig hebben,
 passend werk;
- Veiligheid en verkeersveiligheid in alle kernen plus handhaving door BOA’s en politie;
- Burgerinitiatieven waarin de mogelijkheid voor het verstrekken van buurtbudgetten om inwoners
 meer zeggenschap te geven over hun eigen omgeving onder het motto “de gemeente dat ben je zelf”;
- Jeugdzorg en WMO: mensen moeten op maat gesneden zorg kunnen blijven krijgen;
- De strijd tegen de laagvliegroute B+ vlak langs onze gemeentegrens die vooral overlast gaat geven aan  
 inwoners van Welsum en Marle. Wij willen eerst het luchtruim heringedeeld zien, dan de vliegroute  
 omhoog en dan pas vliegen vanaf Lelystad. 
- Mondigheid van inwoners ondersteunen door bijvoorbeeld het creëren van een forum waarin u uw  
 opinie kunt geven over de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen;
- De afstand tussen de gemeentepolitiek en de inwoners te verkleinen, door op nieuwe manieren te  
 vergaderen als gemeenteraad;
- Optimaliseren van de communicatie met de gemeente waaronder een inwonervriendelijke website van  
 de gemeente;
- De lastendruk voor de inwoners moet blijvend vergeleken worden en in balans  zijn met andere   
 gemeenten en ons voorzieningenniveau; 
- Een kernengerichte benadering van onze inwoners. “Elke kern telt” zeggen we altijd. Daarom komen we  
 de komende jaren ook weer in een aantal kleinere kernen langs om het contact met u te zoeken.

Het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen is een programma van onze voornemens, op basis van de 
huidige kennis, mogelijkheden en verwachtingen van dit moment. Het is mede ingegeven door inbreng van onze 
leden en inwoners. Uw stem op Gemeentebelangen Olst-Wijhe geeft ons de ruimte om de punten die u belangrijk 
vindt, in te brengen in een nieuw te vormen college van Burgemeester & Wethouders. 

Gemeentebelangen is er voor de inwoners, voor jullie.

Olst-Wijhe, Januari 2018
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Ons verkiezingsprogramma is opgesteld aan de hand 
van de volgende negen onderwerpen:

1. Veiligheid
2. Economie
3. Onderwijs
4. Welzijn, Sport, Cultuur
5. Zorg
6. Duurzaamheid
7. Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
8. Communicatie en voorlichting
9. Financiën

1. Veiligheid
Het thema veiligheid omvat verschillende onderwerpen. Enkele voorbeelden zijn: verkeersvei-
ligheid, sociale veiligheid, de snelheid van hulpverlening van politie, brandweer en ambulance, 
milieuveiligheid, lichamelijke veiligheid (volksgezondheid). Veiligheid is veelal een ongrijpbare 
gevoelskwestie. Er is een methode om het begrip veiligheid te meten en te vergelijken. Twee-
jaarlijks wordt er gemeten en de gegevens worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl  
Olst-Wijhe blijkt een veilige gemeente te zijn die positief afsteekt tegen het landelijk
gemiddelde. Uiteraard zijn er aandachts- en verbeterpunten.

Gemeentebelangen Olst-Wijhe: 

• Ziet dat veiligheid niet alleen een taak van politie en brandweer is, maar ook een geza- 
 menlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, het onderwijs, de ondernemers, de  
 woningcorporatie en u, als inwoner. Voorlichting speelt een belangrijke rol naast hand 
 having. Wij gaan voor een integrale aanpak met deze partijen zodat voorlichting en  
 informatie beter aanslaan.



9

       2018-2022

• Constateert dat leefbaarheid ook een rol speelt bij veiligheid. De leefbaarheid (bijvoor- 
 beeld schone straten, hondenpoepprobleem, goed bijgehouden openbaar groen, open- 
 bare verlichting, geluidsoverlast en stankhinder etc.) vormt vaak het voorportaal van  
 veiligheid. Problemen die in het kader van leefbaarheid niet worden opgepakt, kunnen  
 zich uiten in een onveiliger woonomgeving (verpaupering). Door afstemming met be- 
 trokken partijen en met gebruik van een wijkbudget kan de leefbaarheid in buurten,  
 straten en wijken behouden of versterkt worden. 
• Wil een onderzoek met camera’s in de openbare ruimte. Bestrijding van criminaliteit  
 vraagt meer aandacht dan voorheen, ook op bedrijventerreinen. Cameratoezicht kan  
 uitkomst bieden als andere oplossingen niet helpen. 

1.1 Verkeersveiligheid
Gemeentebelangen Olst-Wijhe:

• Wil bij renovatie en aanleg van nieuwe wegen zoveel mogelijk scheiding van het gemo- 
 toriseerd verkeer van fietsers en voetgangers. Zo kunnen we stapsgewijs deze gewenste  
 scheiding bereiken. 
• Zoekt naar mogelijkheden om het landbouwverkeer zoveel mogelijk te weren van fiets 
 routes. Bijvoorbeeld weer gebruik maken van de N337 of een speciale route aanwijzen  
 waarvan iedereen weet dat er landbouwverkeer kan rijden. We blijven dit bij de 
 provincie bepleiten.
• Is voornemens de centra van Olst en Wijhe veiliger maken door van het hele centrum  
 een 30km zone te maken. Met waar mogelijk meer fietsstraten en fietspaden om de  
 veiligheid van fietsers te vergroten. 
• Wil de wegen in het buitengebied veiliger maken met bijvoorbeeld witte lijnen, daar- 
 naast ook op gevaarlijke en donkere fietspaden. 
• Ervaart dat kinderen baat hebben bij de diverse verkeersprojecten op de basisschool.  
 Dit bevordert de verkeersveiligheid enorm. Daarom willen wij ook bewustwordingspro- 
 jecten bij wijze van herhaling in het voortgezet onderwijs en voor ouders. 
• Is van mening dat iedere school verkeersouders nodig heeft. De gemeente moet dit  
 stimuleren en faciliteren.
• Wil een onderzoek samen met inwoners van Wijhe naar het kruispunt Raalterweg bij  
 het spoor en de weg van het spoor naar de dijk om dit gebied veiliger en/of duidelijker  
 te maken.
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2. Economie
Onze mooie gemeente is de afgelopen jaren gestegen op de lijst van MKB vriendelijkste ge-
meenten. We willen nog verder stijgen. Dat kan door persoonlijke aandacht aan onze onder-
nemers te schenken. Dit vertaalt zich in meer tevredenheid. Daar ligt de mogelijkheid om de 
ondernemerstevredenheid verder te vergroten. In Olst-Wijhe zal in de komende jaren minder 
sterk worden ingezet op grootschalige industrie. De focus ligt meer op het ondersteunen van 
onze locale ondernemers. Dat kan mede omdat er industriegrond genoeg is in onze gemeente. 
Nieuwe grootschalige industrie past beter dicht bij de snelwegen A1 en A50/A28. Maatwerk, 
met name voor familiebedrijven, wordt steeds belangrijker. Daar moeten we aandacht voor-
houden. 
Gemeentebelangen Olst-Wijhe:

• Blijft ontwikkelingen in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) nabij de kleinere  
 kernen steunen. Tevens geldt dat functieverandering in het buitengebied niet mag zor- 
 gen voor nadelige gevolgen voor omliggende bedrijven en omwonenden. 
• Wil dat de gemeente kennisontwikkeling op het gebied van digitalisering (internet,  
 e-commerce, e-marketing etc) stimuleert en vergroot bij ondernemers. Met name bij  
 het MKB liggen hier kansen. De gemeente moet zich daarvoor inzetten door informatie  
 te geven en contacten tot stand te brengen met innovators op dit gebied.
• Wil dat ondernemers zo goed mogelijk worden ondersteund bij asbestsanering en het  
 verduurzamen van hun bedrijfsvoering of bedrijfspand (in 2024 moeten alle asbestda- 
 ken gesaneerd zijn).
• Ziet dat werkgevers belangrijk zijn voor de economie en leefbaarheid van een dorp. 
 Wij zijn groot in de kleinschaligheid daarom ziet Gemeentebelangen een belangrijke  
 rol weggelegd voor werkgevers met betrekking tot de verbinding met de inwoners in  
 het kader van de participatiewet. 
• Wil een plan ontwikkelen gericht op een integrale aanpak voor 50 plussers en 
 jongeren tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit plan wordt ingezet 
 op het harmoniseren van de instrumenten van de Particpatiewet voor werkgevers en  
 er worden meetbare doelen gesteld. Werkgevers worden actief betrokken door het ver- 
 sterken van de huidige netwerkstructuur. De gemeente stelt zich dienstverlenend op en  
 pakt haar rol als regisseur door vroegtijdig werkgevers te betrekken bij de ontwikkeling  
 van het plan van aanpak.
• Maakt gebruik van diverse Europese en provinciale subsidies om tenminste 25% van de  
 bovenstaande doelgroep duurzaam in het ontwikkeling te brengen en/of te laten parti- 
 ciperen in het arbeidsproces.
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2.1 Agrarische sector
De in ons buitengebied gevestigde agrarische sector is van oudsher een  belangrijke 
economische pijler. Diverse ontwikkelingen zorgen echter steeds vaker voor verandering op 
ons mooie Sallandse platteland. Wonen en andersoortige bedrijvigheid hebben hun intrede 
gedaan mede vanwege de schaalvergroting in de landbouw. Door deze schaalvergroting komt 
de volksgezondheid ook steeds verder onder druk te staan. Dit geeft soms spanning tussen 
de diverse bewoners en ondernemers. De uitdaging is hoe we hier mee om moeten gaan. 
Wettelijke, landelijke kaders zijn leidend. Dit ontslaat echter niemand van zijn “verplichting” 
een goede buur te zijn. Boeren zorgen voor ons voedsel en de meesten zien in dat lineare 
groei voorbij is. Zorg voor moeder aarde en daarbij kleinschaligheid en regionale verkoop van 
producten zijn in opmars. Begrip voor elkaars standpunten zijn daarom belangrijk. 
De agrarische sector zal belangrijk blijven voor onze plattelandsgemeente. In dit licht 
bezien zijn megastallen een ongewenste ontwikkeling. 

Gemeentebelangen Olst-Wijhe: 

• Blijft de agrarische mogelijkheden waarborgen zodat “boeren” mogelijk blijft.
 Wij zoeken liever samen met de sector naar oplossingen voor een gezonde   
 leefomgeving dan dat we verboden instellen.
• Zal innovatieve ontwikkelingen op agrarisch en niet agrarisch gebied ondersteunen mits  
 deze niet conflicterend zijn met elkaar en bestaande activiteiten.
• Pleit voor een gelijk speelveld qua regelgeving t.o.v. andere gemeenten. Dit voorkomt  
 dat “onze” agrariers achtergesteld worden of minder inkomen kunnen genereren   
 vanwege beperkend beleid (mits de volksgezondheid in het geding is).
• Wil dat de gemeente een grotere regierol pakt bij het stimuleren van    
 landschapsonderhoud door agrariers en bewoners. Bijv. rondom ruilverkaveling.  
• Pleit voor een lange termijn ontwikkelingvisie met de landbouwsector opstellen gericht  
 op duurzaamheid (footprintloze landbouw).

2.2 Recreatie en Toerisme
Nu onze gemeente bij de vaststelling van de structuurvisie (= omgevingsvisie) heeft gekozen 
voor Recreatie en Toerisme als toekomstige economische pijler geeft dat mogelijkheden. Onze 
gemeente heeft immers prachtige landgoederen, een unieke rivier en diverse campings en 
B&B’s. Ook de IJssellinie en de Kozakken historie zijn kansen voor deze regio en daar moeten 
we als Olst-Wijhe “bij” zijn. Niet als solist, maar gezamenlijk met regiogemeenten.
De gemeentelijke partners; o.a. Regio Zwolle en Salland Marketing kunnen hierbij 
ondersteunend zijn.
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Gemeentebelangen Olst-Wijhe: 

• Wil dat er onderzocht wordt of infrastructurele maatregelen mogelijk zijn om in de  
 toekomst de N337 (deels) te verleggen. Zodat de kernen Olst en Den Nul niet meer  
 doorkruist worden. Dit biedt naast een vergroting van de verkeersveiligheid in Olst en  
 Den Nul enorme kansen voor de recreatieve sector in Olst, Den Nul en Wijhe.
• Beoogt dat de gemeente en ondernemers Salland meer als merk gaan benadrukken.
 Dit doen we niet met het Cittaslow keurmerk, maar door een eigen merk te   
 ontwikkelen. 
• Ziet mogelijkheden voor het gebied Duursche Waarden, maar dit gebied moet   
 zorgvuldig benut worden als het gaat om recreatie. Dat wil zeggen; grootschaligheid  
 moet voorkomen worden. 
• Ziet graag dat het Olasfa terrein in samenspraak met de direct aanwonenden wordt  
 herontwikkeld. Met een gedragen aanpak moet dat tot een mooi gebied leiden, dat zo  
 mogelijk onderdeel uitmaakt van “Olst, mooier aan de IJssel”.
• Ziet dat het gebied rond de Loswal in Wijhe langzaam uitgroeit tot een echte   
 trekpleister voor het dorp. Wij pleiten voor een kwalitatieve invulling van dit mooie  
 plekje aan de IJssel, geen rommelige en goedkope hapsnap invulling! Afspraken maken  
 en deze vastleggen.
• Blijft pleiten voor kwaliteit in plaats van kwantiteit als het om Recreatie en
 Toerisme gaat. 
• Pleit voor het uitwerken van een plan om het toerisme in relatie tot de militaire   
 historie in onze gemeente te bevorderen. Met de IJssellinie en de Kozakken   
 geschiedenis in onze gemeente zien wij daar mogelijkheden voor.

3. Onderwijs
Met het onlangs genomen besluit tot een onderzoek naar een meer centrale huisvesting 
van de lagere scholen in onze gemeente krijgen we de kans op een robuuste en duurzame 
onderwijshuisvesting waar menig gemeente jaloers op zal zijn. Ook zorgt dit dan voor een 
gunstig vestigingsklimaat voor gezinnen uit andere gemeenten. Uiteraard zijn er zorgen om de 
leefbaarheid in de kernen waar een school verdwijnt. Ook hier moet onderzoek naar gedaan 
worden. En maatregelen treffen als dat nodig blijkt. Voor een eventueel nieuwe schoollokatie 
moet het gevoel van kleinschaligheid voorop staan. 

Dit kan door architectuur en divers aanbod bereikt worden. De menselijke maat is voor 
Gemeentebelangen leidend. Gemeentebelangen gaat ook voor hoge kwaliteit van het 
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onderwijs, dat kan alleen met inzet van schoolbesturen, leerkrachten, ouders en gemeente. 
Gemeentebelangen Olst-Wijhe: 

• Wil dat kinderen optimale kansen blijven krijgen om zich te ontwikkelen tot gelukkige  
 volwassenen. Goed onderwijs zorgt voor ondersteuning die ook de link met jeugdzorg  
 ten goede komt. 
• Beoogt dat er special aandacht komt voor veilige fietsroutes zodat kinderen veilig naar  
 hun school kunnen fietsen.
• Ziet dat de kwaliteit van het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs belangrijk is  
 en nodig blijft. Dit moet bij de aanbestedingen prioriteit hebben.
• Streeft naar scherpe controle van ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig school-  
 verlaten. Dit vraagt nauwe samenwerking tussen de leerplichtambtenaar, leerlingen,  
 scholen, ouders en zorgaanbieder, zodat uitval voorkomen kan worden en de kans op  
 een diploma verhoogd wordt. De meldingsplicht dient serieus te worden uitgevoerd.
• Wil dat schoolverlaters zonder startkwalificatie tot 27 jaar vroegtijdig signaleerd worden 
 en een passend traject aangeboden krijgen. Waarbij de driehoek: onderwijs, 
 hulpverlening en werkgevers de kaders zijn waarbinnen het ontwikkelingstraject  
 uitgevoerd gaat worden. De gemeente heeft hierbij de rol van regisseur en betrekt  
 daarbij nadrukkelijk het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en   
 Bedrijfsleven).
• Pleit voor meerdere scholen onder een dak. Clustering van scholen betekent meer  
 leerlingen bij elkaar. Dit hoeft niet te leiden tot grootschaligheid. Meerder scholen  
 onder een dak geeft gewenste positieve effecten zonder dat de kleinschaligheid   
 losgelaten hoeft te worden.
• Ziet dat voor- en vroegschoolse opvang helpt bij taal- en ontwikkelingsachterstand.  
 Daarom pleiten wij voor het onverkort voortzetten van de regeling zoals die er nu is. 
• Wil dat de gemeente zorgt voor bevordering van stageplaatsen bij het locale   
 bedrijfsleven. Stageplaatsen, ook voor de maatschappelijke stage, zijn belangrijk voor 
 de ontwikkelmogelijkheden van de jeugd.

4. Welzijn, Sport, Cultuur
 Voor Gemeentebelangen staat voorop dat u, inwoner van Olst-Wijhe, zich goed moet voelen. 
Wonen en leven in Olst-Wijhe moet aan een aantal basis voorwaarden en voorzieningen 
voldoen. Je moet kunnen werken, wonen, leren, recreëren, sporten, etcetera. Men moet 
zich ”wel” voelen. Dan is pas sprake van welzijn zoals het bedoeld is. Dorps- en tentfeesten 
vormen een belangrijke basis voor onze traditie en cultuur. We zijn een gemeente met veel 
mooie en goede voorzieningen. En ook mooie evenementen. Mede dankzij de inzet van de vele 
vrijwilligers en vrijwilligers organisaties in Olst-Wijhe. Iets om trots op te zijn! We zien echter 
dat er druk komt te staan op het organiseren van evenementen door o.a. (rijks)regelgeving. 
De eerste stappen van verbetering zijn inmiddels gezet. Leges zijn afgeschaft en afval wordt 
gratis opgehaald. Gemeentebelangen zal zich blijven inzetten voor ondersteuning van deze 
evenementen. 
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Gemeentebelangen Olst-Wijhe:

• Wil dat voor kinderen van verschillende leeftijden en sociale achtergronden sporten via  
 speciale programma’s aandacht blijft bestaan. 
• Zal hierbij ook de senioren niet vergeten.
• Pleit ervoor dat er nu werk gemaakt wordt van het inzetten van mensen met een   
 uitkering in onze gemeente. Dit is een mooie kans tot ervaring opdoen. Iedereen moet  
 toch mee kunnen doen.  
• Is voorstander van het bevorderen van meerdaagse culturele- en sport evenementen.  
 Dit zorgt voor meer overnachtingen en arrangementen. 
• Wil dat de gemeente helpt om zo mogelijk tot samenwerking van besturen te komen;  
 om verenigingen te helpen de afnemende belangstelling voor bestuursfuncties het  
 hoofd te bieden (OMNI verenigingen).
• Ziet dat Olst-Wijhe zich steeds meer kenmerkt als de gemeente die initiatieven van  
 onze inwoners waardeert. Deze “niet moeilijk doen” mentaliteit willen we vasthouden  
 en uitbouwen.
• Blijft organisatoren van tent- en dorpsfeesten ondersteunen.
• Beoogt dat de gemeente clubs en verenigingen helpt bij het verduurzamen van hun  
 gebouwen. 
• Ziet toe op een voortzetting van een goed openbaar vervoersnetwerk. Dit betekent
 niet dat alles bij het oude moet blijven. Een lege bus heeft niemand wat aan.
 Het vervoersaanbod moet vraaggestuurd worden. 
• Gemeentebelangen steunt specifiek intiatieven van jongeren die een positieve bijdrage  
 willen leveren aan onze cultuur, sport of leefbaarheid.

5. Zorg
De Rijksoverheid heeft veel zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten. Met minder geld 
helaas. Zelfredzaamheid en participatie staan voorop. Mooi bedacht door het Rijk maar de 
uitvoering vraagt veel van u als inwoner en van het gemeentebestuur. Iedereen kan (en moet) 
kunnen meedoen. Dus blijft Gemeentebelangen ervoor pleiten op de ingeslagen weg voort te 
gaan. Waarbij geld voor de zorg dus alleen aan de zorg mag worden besteed! 
Gelukkig is in onze gemeente de weg gekozen om op kwaliteit te gaan inkopen en te betalen 
in onze gemeente. Indien een zorgverlener slechte kwaliteit levert, wordt deze niet (volledig) 
betaald of vervangen door een betere. Dat noemen we: “kiezen voor kwaliteit boven kosten”. 
Kwaliteit is meetbaar door regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek te houden. Uw stem is 
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daarbij van doorslaggevende betekenis. 

Gemeentebelangen Olst-Wijhe: 

• Ziet een toenemende vraag vanuit de samenleving om langer thuis te blijven wonen nu   
 het Rijk het wonen in zorgcentra heeft afgebouwd. Echter in de woonomgeving moeten 
 nog de nodige aanpassingen worden gedaan om het langer thuis wonen beter mogelijk   
 te maken. Denk hierbij aan toegankelijkheid, bestrating, extra bladkorven in de buurt,   
 goede en juiste verlichting, etcetera.
• Ziet ook dat er meer groepen mensen vanuit beschermde instellingen in onze    
 samenleving gehuisvest worden. Dit vraagt de nodige begeleiding en bewustwording. 
 Samen met de woningbouwcorporatie moet de gemeente hiervoor een informatie- en   
 communicatietraject opzetten.
• Vraagt aandacht voor ondersteuning en verbetering om je in te zetten voor anderen   
 en/of vrijwilligerswerk te doen. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een sociale leef-   
 en woonomgeving. Denk hierbij aan de vrijwilligersdag en het mantelzorgcompliment.
• Wil dat blijvende aandacht wordt besteed aan coördinatie en belangenbehartiging   
 van de mantelzorgers en de zorgvrijwilligers. Zij moeten integraal samenwerken met de   
 professionals. Het is belangrijk dat de formele zorg aansluit bij de informele zorg.
• Staat voor de sociaal zwakkeren zodat die te alle tijde mee kunnen doen in de    
 samenleving. Voor de zogeheten “inclusieve samenleving” is een sociaal
 vangnet belangrijk: Iedereen moet een menswaardig leven hebben. Het ruimhartig   
 minimabeleid van Olst-Wijhe voorziet hier al vele jaren in. Dat moet van ons zo blijven. 
• Hanteert het uitgangspunt: iedereen in Olst-Wijhe doet mee binnen zijn of haar 
 mogelijkheden. De Inclusieve samenleving is volgens Gemeentebelangen 
 een samenleving die we in de basis al hebben. Deze kan versterkt worden door onze 
 kleinschaligheid te zien als een kans om ons te onderscheiden. Wij kennen elkaar, 
 daarom kunnen we praktische oplossingen inzetten en zorgen dat die uitgevoerd 
 worden. Bureaucratie moeten we hierbij vermijden. 
• Blijft erop toe zien dat de menselijke maat de norm blijft in de zorgverlening waarin 
 digitalisering de toekomst is en die de zorg betaalbaar kan houden. 
• Wil speciale aandacht voor jongeren in een zorgtraject die 18 jaar worden.
 De overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg mag geen belemmeringen geven.
 De mens staat voorop.
• Pleit voor het geven van informatie over de zorg via zowel digitale weg, als op papier, als ook  
 persoonlijk. Dus dit blijft via deze drie wegen noodzakelijk. 
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6. Duurzaamheid: Milieu, Afval, Riool, Water en Energie
Duurzaamheid is een containerbegrip. Het omvat veel deelterreinen zoals energie, afval, water, 
klimaat, riool, bouwen en milieu. 
Een definitie van Duurzaamheid is: People, Planet, Profit (oftewel de 3 P’s) Deze moeten met 
elkaar in evenwicht zijn om een duurzame samenleving te bereiken. Gemeentebelangen 
onderschrijft deze definitie en ziet deze als uitgangspunt bij elk nieuw te ontwikkelen beleid 
in onze gemeente. Alleen als elk van de 3 P’s gelijkmatig profiteert, is de toekomst van onze 
kinderen gewaarborgd. Duurzaamheid is een niet meer weg te denken begrip en taak voor 
inwoners en overheid. 

Gemeentebelangen Olst-Wijhe:

• Is voor de energietransitie naar duurzame energie en is daarom tegen het winnen van 
 energie uit bijvoorbeeld schaliegas en kernenergie.
• Wil dat de gemeente een grotere rol speelt bij het informeren en stimuleren van   
 inwoners
 en ondernemers om asbest van daken te verwijderen. Asbest moet gratis te storten
 zijn bij de Rova. 
• Inwoners moeten bekend zijn met de mogelijkheden en voordelen van subsidies voor  
 het investeren in het energiezuinig maken van bestaande woningen en gebouwen. Dit 
 levert veel op, maar is nog niet bij iedereen bekend. Het stimuleringsfonds   
 volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) en ons locale Energieloket kunnen  
 hierbij helpen. 
• Zal zich inspannen voor een fysieke vestiging van het Energieloket in Olst en in Wijhe;  
 dit om de zichtbaarheid en doelmatigheid te vergroten.
• Zal het Olasfa terrein in Olst de aandacht blijven geven die nodig is. Belangrijk punt  
 hierbij is het geven van regie aan omwonenden.
• Wil onze dorpen mooi en schoon houden: daarom is het noodzakelijk dat er meer 
 afvalbakken komen op strategische plekken daar waar met name bezoekers en
 toeristen verblijven.
• Wil, nu iedereen gewend is aan het omgekeerd inzamelen, alleen nog enkele   
 verbeterpunten aanbrengen in het inzamelbeleid zoals glasbakken ondergronds, 
 coaching en milieubrengstations in Olst en in Wijhe (ipv Raalte en Zwolle).   
• Zet de strijd voort tegen de laagvliegroute B+ vanaf Lelystad Airport. Met name Welsum 
 en Marle krijgen  met onnodige geluidsoverlast te maken als niet eerst het luchtruim  
 wordt heringedeeld. Eerst die route omhoog, dan pas vliegen! 
• Staat op het standpunt dat grootschalige opwekking van energie zoals  zonne- en 
 windenergie in onze gemeente alleen toegepast mogen worden wanneer inwoners en 
 bedrijven voor 100% eigenaar zijn van een zonne- of windpark en de winst van deze 
 turbines of zonneparken ten goede komt aan onze eigen inwoners en bedrijven met de 
 permanente mogelijkheid dat inwoners en bedrijven kunnen instappen in projecten.  
 Ons motto is; indien de lasten, dan ook de lusten. 
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• Energieneutraal en gasloos bouwen, worden zo snel mogelijk de norm.

7. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
In 2015 is de nieuwe Woningwet ingevoerd. Voor u als inwoner betekent het dat er niet altijd, 
zoals voorheen, kant en klare woningbouwplannen door de gemeente ontwikkeld mogen 
worden. De zogeheten “ladder duurzame verstedelijking” (zie: http://ladderverstedelijking.
minienm.nl/#ladder) maakt dat woningbehoefte eerst aangetoond moet worden voordat we tot 
ontwikkeling mogen overgaan. Samenwerking tussen inwoners onderling en met de gemeente 
is noodzakelijk geworden. Met de provincie Overijssel en omliggende gemeenten moeten 
tevens afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid nieuw te bouwen woningen. Inbreiding 
(vervanging van sloop) gaat hierbij boven uitbreiding (“weilandplannen”). Niemand wil bouwen voor 
leegstand. De bevolkingssamenstelling n.a.v. de vergrijzing en de toename van het aantal een- en 
tweepersoonshuishoudens zorgen ook voor een noodzakelijke aanpassing van het woningbeleid. 
De openbare ruimte is van groot belang voor onze inwoners. De afwisselende landelijke omgeving 
is een erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Het buitengebied van onze gemeente moet worden 
gezien als de groene long van onze gemeente en moet goed toegankelijk zijn voor een ieder. Vooral 
kerkepaden, fiets - en wandelverbindingen moeten worden geoptimaliseerd en, net als historische 
gebouwen, soms worden beschermd.

Gemeentebelangen Olst-Wijhe: 

• Is van mening dat nieuw te bouwen woningen goed moeten passen bij de vraag.
 Die vraag is in toenemende mate dat er diversiteit moet komen. Huur- en 
 koopwoningen ontwikkelen in het goedkope en middeldure segment voor jongeren, 
 alleengaanden en senioren. Zowel door de corporatie als door de particuliere sector.
• Wil dat vanuit de gemeente wordt ingezet op het maximaal informeren van inwoners 
 hoe CPO (= Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) projecten kunnen worden gestart. 
• Pleit voor het stimuleren van starters om in de gemeente te blijven of te komen wonen. 
 Middels de starterslening moet Olst-Wijhe een aantrekkelijke woon/werk gemeente blijven.
• De gemeentelijke structuurvisie kijkt slechts 10 jaar vooruit. Om te kunnen bepalen 
 welke gemeente we willen zijn is het noodzakelijk om voor sommige onderwerpen 
 veel verder vooruit te kijken. Er moet daarom een addendum (=aanvulling) komen op 
 de structuurvisie waarin wordt bepaald voor welke onderwerpen we ijkpunten willen.
• Pleit voor levensloopbestendig en flexibel bouwen (= toekomstgericht bouwen) en voor 
 meerdere doelgroepen of generaties geschikt.
• Energieneutraal en gasloos bouwen, worden zo snel mogelijk de norm.
• Wil dat er in samenspraak met inwoners onderzocht wordt of er meer 
 hondenuitlaatplaatsen nodig zijn.
• Is van mening dat LED lichtkranten zoals langs de N348 in Wesepe niet passen in onze 
 landelijke omgeving. Daarom moet het beleid daar op aangepast worden.
 Geen lichtvervuiling in Olst-Wijhe.
• Ziet de dringende vraag vanuit de kleine kernen van onze gemeente om te mogen 
 bouwen. Daarom moeten de criteria verruimd worden. Met name waar vraag is voor   
 woonruimte voor jongeren en senioren. Wellicht dat het beleid van splitsen van woningen  
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 • Is van mening dat klimaatbestendig wonen de norm moet zijn. Verstening van tuinen moeten 
 we met een positieve houding ontmoedigen. En wadi’s of stadsbeken aanleggen om   
 afwatering van hoosbuien te versnellen. (zie ook: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/ )
• We hebben niet meer de luxe om “niet in onze achtertuin” te zeggen als het gaat om   
 grootschalige energie opwekking. Dat betekent dat we ook in onze gemeente aan de slag  
 moeten met wind- en zonne energie. Daarom moeten we samen zorgvuldig zoeken naar de  
 meest geschikte lokaties.  
• Wil dat er een werkplan komt voor flexibele en/of tijdelijke bouw voor het geval er weer
 (veel) statushouders opgevangen moeten worden. Dit voorkomt druk op de    
 huurwoningmarkt.
• Bij nieuwbouw moet de mogelijkheid geboden worden om weer exclusief voor eigen   
 inwoners (met name starters) te bouwen. (economisch gebonden aan de gemeente)

8. Communicatie en voorlichting
Onze samenleving wordt in een snel tempo complexer. We krijgen als mens  vaker en meer 
informatie “opgedrongen”. Het filteren van wat belangrijk is, maakt dat de gemeente zijn best moet 
doen wat, hoe, wanneer en aan wie ze informatie sturen. Een goed voorbeeld van vernieuwing en 
verbetering van informatievoorziening is het testpanel voor de gemeentelijke website dat er op 
aandringen van de fractie van Gemeentebelangen is gekomen. Gemeentebelangen vindt dat op het 
terrein van de communicatie nog het nodige te winnen valt. 

Gemeentebelangen Olst-Wijhe:

• Is voor een goede voorlichting en open communicatie van de gemeente, ook via de sociale 
 media. Dat is nodig in deze tijd. Uitbreiding van deze taken kan dan ook vereist zijn.
• Vindt dat de gemeente Olst-Wijhe meer de dialoog met inwoners moet aangaan. 
 De gemeente moet hiervoor een plan ontwikkelen.
• Pleit voor een verdergaande vorm van het betrekken van u als inwoner bij onder andere   
 verbeterpunten ten aanzien van besluitvorming en communicatie, etcetera.
• Houdt van een heldere communicatie zodat u weet waar u aan toe bent. 
• Vindt dat een gemeente alleen goed kan worden bestuurd wanneer u tijdig bij belangrijke  
 beleidsvoornemens wordt betrokken en wel zodanig dat uw mening van inwoners nog van 
 invloed kan zijn. Het rechtstreeks betrekken van inwoners heeft zijn nut bewezen en dat 
 moet verder worden ontwikkeld.
• Is van mening dat naast de digitale weg de gemeente op de juiste wijze moet blijven 
 informeren via Huis aan Huis en daarnaast moeten inwoners voldoende gelegenheid krijgen  
 om een klantenbalie te bezoeken in het gemeentehuis. 
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9. Financiën
Gemeentebelangen Olst-Wijhe streeft al sinds de oprichting 40 jaar geleden voor een aanvaardbaar 
en gezond financieel beleid. In de afgelopen raadsperiode 2014-2018 heeft Gemeentebelangen 
samen met haar coalitiepartners voor het eerst sinds vele jaren de kosten, die u als inwoner jaarlijks 
betaald, weten te verlagen. De oneerlijke hondenbelasting is eindelijk afgeschaft, de kosten voor het 
riool zijn fors verlaagd, de gemiddelde kosten voor afval zijn afgenomen en de OZB is het afgelopen 
jaar niet verhoogd om maar enkele voorbeelden te noemen. Daarnaast zijn de vele voorzieningen 
gebleven. Olst-Wijhe staat nu in de middenmoot qua lasten in Overijssel, daar zijn we tevreden 
mee (al is het door verschillende berekeningen in de afvalstoffen heffing lastig om gemeenten met 
elkaar te vergelijken). Hierdoor is Olst-Wijhe ook in financieel opzicht een aantrekkelijke gemeente 
geworden om te wonen. Dit zorgt ervoor dat het aantal inwoners dat zich hier vestigt vanuit andere 
gemeenten gemiddeld 14% hoger is dan het aantal vertrekkende inwoners. Dit soort ontwikkelingen 
willen we natuurlijk vasthouden en blijven stimuleren. 

Gemeentebelangen Olst-Wijhe:

• Is daarom zeer terughoudend ten aanzien van lastenverzwaringen. In principe alleen   
 trendmatige verhogingen toestaan. Dat wil zeggen; met maximaal de landelijke CBS index  
 verhogen.
• Wil dat de OZB geen sluitpost op de begroting wordt.
• Vindt dat hogere tarieven in principe voorkomen moeten worden.
 Uitgangspunt moet zijn: de tarieven moeten kostendekkend zijn.
 Dit betekent ook: “de gebruiker” (of vervuiler) betaalt.
• Wil dat de zogeheten Vitens gelden, vrijkomend na aandelenverkoop (=2.3 miljoen   
 euro), voor een belangrijk deel in een fonds worden gestort met brede duurzame 
 doelstellingen. Voorbeelden: asbestsanering, isoleren en verbeteren van woningen, 
 ondersteunen van energiecooperaties etc. Dit moet volgens het Revolving Fund principe   
 zodat het geld weer terugvloeit in het fonds.  
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Gemeentebelangen is van mening met dit verkiezingsprogramma 2018–2022 een realistisch 
en uitvoerbaar programma te presenteren. Op dit moment bezetten wij 4 van de 17 
raadszetels en leveren wij een wethouder aan het college van B&W. Ons hechte team van 
gemeenteraadsfractie en steunfractie is van mening dat voor de komende raadsperiode 
meer zetels nodig zijn om dit programma onverkort tot uitvoering te brengen.

U kunt ons die extra zetels geven. Wij vragen u daarom, voor uw belang en het belang van 
uw gemeente, om op 21 maart te stemmen op Gemeentebelangen Olst-Wijhe.
Met uw steun vervolgen we onze koers die in 2014 is ingezet.

Tot slot danken wij alle politieke fracties voor hun steun en samenwerking de afgelopen vier 
jaar en danken wij ook alle inwoners, plaatselijke belangen en organisaties die hun input 
hebben geleverd voor dit verkiezingsprogramma.
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Gemeentebelangen Olst-Wijhe
“Voor jullie”
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Gemeentebelangen Olst-Wijhe
“Voor jullie”

11.
Gerbert van Tilborg

Den Nul/Middel

1.
Marcel Blind

Boskamp/Olst

  3.
 Ron de Wit

Wijhe

  6.
Mariaan Niemeijer

Olst

7.
Gerda Hulleman- Jan-

sen 

10.
Annemarie Logtenberg-

Kinnegim / Middel

15.
Frans Jansen

Olst

13. 
Lydia Pieters 

Olst

12. 
Bertus Kerkmeijer 

 Wesepe

14. 
Egbert Dijkslag

Wijhe

5. 
Cynthia Roessink

Wijhe

4.
Jarco van der Stege

Herxen

16.
Gerrit van Werven

Den Nul

8.
Ineke Burink

Wijhe

9.
Jacco Jonkman

Wijhe

2. 
Frank Schumacher

Elshof

17.
 Driek ter Beek

Olst
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