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Inleiding 
1.1 De partij 
Algemeen Belang is een partij die zich al sinds 1974 inzet voor de belangen van alle burgers in alle 
kernen van onze gemeente. Een partij die klaar staat voor het oplossen van plaatselijke problemen, 
los van een landelijke partij of partijlijn. Wij zijn een principiële partij en willen ervoor zorgen dat 
onze gemeente zich blijft onderscheiden door een beleid waarbij iedereen zich thuis voelt, waar 
omzien naar elkaar belangrijk is, waar een degelijk financieel programma wordt uitgevoerd en waar 
een ondernemer zaken kan doen. Dat is waar Algemeen Belang voor staat. 
 
1.2 Motto 
Stabiel, principieel en zakelijk: het motto van Algemeen Belang. 
Stabiel, omdat de grootste lokale partij van Elburg al sinds jaar en dag garant staat voor een 
bestendige, consequente en evenwichtige koers. 
Principieel, omdat de partij een christelijke basis heeft en vanuit rentmeesterschap wil opereren in de 
samenleving. De Bijbel is de leidraad en het kompas voor het doen en laten van Algemeen Belang. 
Zakelijk, omdat het geld van onze burgers maar één keer uitgegeven kan worden en dus goed en 
verantwoord besteed moet worden. De ondernemers vormen de slagader van de samenleving.  
 
1.3 Speerpunten voor 2022-2026 
De lokale politiek staat ook de komende bestuursperiode voor een grote uitdaging. De coronacrisis 
heeft zowel lokaal, landelijk als op wereldniveau grote impact; ook economisch. Het is duidelijk dat 
het leven niet maakbaar is en dat ook de landelijke en lokale politiek niet volledig planbaar is. Dit 
maakt de economische vooruitgang broos en kwetsbaar. Het vraagt een blijvend zorgvuldig volgen 
van de ontwikkelingen en waar nodig bijsturen.  
 
Daarbij komt dat de afgelopen bestuursperiode gemeenten opnieuw taken en 
verantwoordelijkheden kregen toebedeeld, zonder dat hiervoor voldoende middelen ter beschikking 
werden gesteld. De consequenties als het gaat om het beheersbaar houden van de kosten zijn groot 
en hebben directe gevolgen voor de burger. Gemeenten zitten dichter bij de burger dan het rijk, zo is 
de mening. De vraag rijst nu, op welke wijze wij als gemeente de zorg op peil en onze woon- en 
werkomgeving betaalbaar, veilig en aantrekkelijk kunnen houden.  
 
  



 

 
Algemeen Belang stelt in haar verkiezingsprogramma hiervoor de volgende punten centraal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze speerpunten zijn met zorg, maar ook bewust in deze volgorde gezet en kunnen niet los van 
elkaar worden gezien. Een gezonde gemeentebegroting en voldoende mogelijkheden om te 
ondernemen zijn nodig voor realisering van de sociale en maatschappelijke agenda’s en ook om onze 
identiteit vast te kunnen houden. We willen dat er gewerkt wordt vanuit de bedoeling. Hiermee 
bedoelen we dat de overheid niet enkel handelt naar de letter van de wet, maar vooral kijkt naar de 
beoogde doelstellingen. Het ten dienste staan van de burger staat hierbij voorop: “Ja, mits…” in 
plaats van “Nee, tenzij”. Algemeen Belang gaat uit van de principes van nut, noodzaak en rendement. 
Daarom is ons verkiezingsmotto: Een stabiele, principiële en zakelijke koers. In dit 
verkiezingsprogramma wordt dit nader uitgewerkt. 
 
 
  

Gezonde financiële situatie  

Ruimte voor 
ondernemen 

Een veilige 
leefomgeving 

Iedereen 
doet mee  

De Bijbel  

Behoud 
eigenheid in 
gemeente 
en kernen 

Bouwen  
en wonen 
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1.4 Visie op dienstverlening 
De gemeente Elburg is kwetsbaar in de dienstverlening als het gaat om complexe zaken. Voor 
specifieke beleidsterreinen zijn vaak maar één of twee sleutelfiguren in de organisatie werkzaam. 
Ook verandert de omgeving voortdurend en ook nog in een steeds sneller tempo en dat heeft weer 
tot gevolg dat problemen om een andere aanpak vragen. In de samenleving is veel kennis van zaken 
aanwezig en het is een gemiste kans wanneer van deze kennis geen gebruik wordt gemaakt. De taak 
van de gemeente moet een zodanige worden, dat zij de regie heeft en houdt door betrokken partijen 
samen te brengen en te zorgen dat er allianties worden gesloten. Een kleine maar zeer slagvaardige 
overheid. Hierbij is een flexibeler ambtelijke organisatie noodzakelijk. 
 
Het uitgangspunt voor Algemeen Belang zijn drie k’s: de klant centraal, hoge kwaliteit van 
dienstverlening, tegen zo laag mogelijke kosten voor de gemeente en haar inwoners. Algemeen 
Belang is ook van mening dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Niet alles is even belangrijk. De 
ambtelijke organisatie moet prioriteiten weten te stellen omtrent nut en noodzaak en werken vanuit 
een ‘ja mits’ en niet meer vanuit een ‘nee tenzij’. 
 
De gemeente is er namelijk voor de burger. Toch ervaart de burger te vaak de grote afstand tussen 
hem of haar en de gemeente. Algemeen Belang streeft ernaar dat de inbreng van de burger direct 
merkbaar wordt in het door de gemeente gevoerde beleid. De omgevingswet moet hiervoor 
voldoende ruimte geven. Ook de houding (de uitvoering) achter deze wet moet kloppen met de 
geest van de wet.  
 
Het vroegtijdig betrekken van belangenverenigingen, adviesraad Sociaal Domein, 
VerkeersAdviesGroep, etc. bij de totstandkoming van het beleid is noodzakelijk om de kloof tussen 
de burger en de politiek te verkleinen. Burgers moeten worden gestimuleerd om door 
burgerinitiatieven hun wensen op de politieke agenda te zetten. Initiatieven vanuit de samenleving 
kunnen vaak voordeliger en efficiënter gerealiseerd worden dan plannen van de gemeente vanwege 
de inzet door vrijwilligers. De samenleving moet zich ook kunnen ontwikkelen en daarom moet de 
gemeente zaken durven los te laten. Van het ambtelijk apparaat mag worden verwacht, dat zij 
meedenkt met de burger en efficiënt te werk gaat. 
 
Burgers en bedrijven vormen de klanten van de gemeente. Zij moeten weten dat de gemeente er 
voor hen is; niet andersom.  De dienstverlening van de gemeente moet dan ook volledig gericht zijn 
op het verlenen van service aan hen. De lokale overheid mag voor wat betreft kennis en expertise 
niet geheel worden overgeleverd aan de markt. Bij zowel producten van de markt als bij uitbesteding 
van overheidswerken moeten deze op kwaliteit en kosten kunnen worden beoordeeld. Om die reden 
blijven deskundige beleidsambtenaren nodig. 
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2. Gezonde financiële situatie 
 
2.1 Uitgangspunt 
De eerste pijler in het verkiezingsprogramma is de financiële situatie van de gemeente. De 
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor het 
gemeentelijke huishoudboekje. Dat is bij Algemeen Belang in goede handen. 
 
Als stelregel hanteert Algemeen Belang het principe, dat er niet meer geld mag worden uitgegeven 
dan dat er binnenkomt. Dat klinkt logisch, maar dat betekent dat er in de huidige situatie keuzes 
gemaakt moeten worden. 
 
De gemeente Elburg heeft lage plaatselijke belastingen en dit moet volgens Algemeen Belang zo 
blijven. Immers, naast de echte minima vormt zich een steeds grotere groep mensen die maar 
nauwelijks de toenemende kosten in het dagelijks leven kunnen betalen. Het rijk belooft 
ondersteuning, maar legt de problemen uiteindelijk bij de gemeente neer.  
 
Financieel beleid: weloverwogen keuzes 
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de gemeente. Dit budgetrecht is een 
belangrijk instrument om politieke invloed uit te oefenen op de uitgaven en inkomsten van onze 
gemeente. De raad kan bijvoorbeeld sturen door meer of minder geld uit te geven aan een bepaald 
doel of door de prijzen van inkomsten te verhogen of juist te verlagen. 
 
Algemeen Belang vindt het belangrijk, dat er weloverwogen keuzes gemaakt worden: bedachtzaam 
handelen in tijden van overvloed en geen overhaaste beslissingen nemen in tijden van krapte. 
Onze partij neemt goede doordachte beslissingen. De uitgaven en inkomsten moeten, op de korte 
maar vooral ook op de lange termijn, in balans zijn. 
 
Algemeen Belang streeft het volgende na: 

 Uitgaven voor nieuw beleid en bestaand beleid worden jaarlijks zorgvuldig afgewogen! Niet 
alles kan of is direct nodig, diverse belangen moeten jaarlijks afgewogen worden. 

 Ons uitgavenpatroon moet een stabiel karakter hebben! 
 Hierbij is het belangrijk dat budgetten scherp worden geraamd en dat diensten efficiënt 

worden ingekocht, bij voorkeur bij lokale leveranciers en ondernemers. 
 De gemeentelijke lasten blijven in Elburg laag, we blijven behoren bij de 25% goedkoopste 

gemeenten. 
 Door het uitgavenpatroon te beheersen, kunnen schommelingen in de hoogte van de 

plaatselijke belastingen voorkomen worden.  
 Ruimte voor tegenvallers! 
 Alhoewel uitgaven en inkomsten planmatig begroot worden, moeten we altijd rekening 

houden met tegenvallers. Veel uitgaven heeft de gemeente zelf in de hand, maar met name 
de inkomsten vanuit het rijk kennen een grillig karakter. 

 
  



 

2.2 Inkomsten 
De gemeente ontvangt middelen van het rijk en genereert inkomsten uit het heffen van plaatselijke 
belastingen. Op de inkomsten van het rijk heeft zij geen invloed, maar op de hoogte van de 
plaatselijke belastingen wel. 
Algemeen Belang kiest ervoor de plaatselijke belastingen zo laag mogelijk te houden. Elburg hoort bij 
de goedkoopste gemeenten van het land en dat willen we zo houden. De belastingen zijn direct 
gekoppeld aan de uitgaven en dat moet transparant zijn. 
 
 

 Omschrijving Raming inkomsten 
2021 

Rijksuitkeringen €            38.960.126 
OZB €              4.062.822 
Eigen vermogen en reserves €              4.046.036 
Overig (huur en pacht / diversen) €              2.712.960 
Rioolheffing €              2.229.752 
Afvalstoffenheffing €              2.198.394 
Overige belastingen 
(toeristen/forensen/reclame/precario) 

€              1.397.050 

Legesopbrengsten €                 918.700 
Rechten (begraafrechten/haven- en 
marktgelden/rente en dividend) 

€                 792.078 

TOTAAL €            57.714.347 
 
 
 

 
Rijksinkomsten  
Belastingen en heffingen  
Overige inkomsten 

 
  

12% 

20% 

68% 
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2.3 Uitgaven 
Terughoudendheid betrachten in het doen van uitgaven is de enig juiste optie voor Algemeen Belang, 
omdat financieel evenwicht in het gemeentelijk huishoudboekje noodzakelijk is. 
Algemeen Belang is voorstander van een kleine slagvaardige overheid. Meer efficiëntie, meer 
samenwerken en slim inkopen of inhuren hebben dit mogelijk gemaakt. 
Wat Algemeen Belang betreft blijft het samenwerken niet beperkt tot andere overheden maar wordt 
er, waar mogelijk samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en andere marktpartijen. 
 
De keuze voor de daadwerkelijke zorg voor de zwakkeren in de samenleving is voor Algemeen Belang 
een belangrijk speerpunt. Ten behoeve van behoud van solidariteit en gemeenschapszin moeten we 
ons verenigingsleven en de daartoe behorende relevante voorzieningen in stand houden. Juist 
wanneer inwoners steeds meer zijn aangewezen op mantelzorgers, buurten en de omgeving 
vervullen verenigingen een onmisbare rol. 
 
 
 
Programma Raming uitgaven 2017 
 Sociaal domein €            24.613.894 
 Bestuur en ondersteuning €            11,905.339 
 Volksgezondheid en milieu €               5.900105 
 Sport, cultuur en recreatie €              4.032.145 
 Verkeer en waterstaat €              3.673.578 
 Onderwijs €              2.390.641 
 Volkshuisvesting €              2.260.498 
 Veiligheid €              2.174.110 
 Economie €                 764.037 
Totaal €           57.714.347 
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3. Ruimte voor ondernemen 
 
3.1 Uitgangspunt 
In de afgelopen periode is heel duidelijk geworden hoe kwetsbaar wij zijn als mensen. De coronacrisis 
heeft impact op het gebied van onze fysieke gezondheid en ons algeheel welbevinden. Het sociale en 
maatschappelijke leven kwam grotendeels tot stilstand en veel mensen ervaarden een gevoel van 
eenzaamheid. De crisis heeft ook een financiële impact; dit is bijvoorbeeld te merken in de 
werkgelegenheid.  
 
We zijn blij dat een voorzichtig begin van economische herstel zichtbaar is. Juist nu is het belangrijk 
om startende bedrijven en bedrijven met uitbreidingsplannen maximaal te ondersteunen. Binnen de 
gemeentelijke mogelijkheden moeten we ons blijven inzetten voor een gunstig ondernemersklimaat. 
Uitgangspunt hierbij moet zijn: het gaat niet om onmogelijkheden maar om mogelijkheden. 
 
3.2 Ondernemers en medewerkers 
Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en staan daarmee aan de basis van de samenleving. De 
gemeente moet zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ook ruimte en (nieuwe) mogelijkheden 
creëren voor startende ondernemers. Hierbij moeten we ook denken aan diegenen die een 
onderneming willen starten bij hun woning of in het buitengebied. Ondernemers die op de 
bestaande plek uit hun jas groeien, moeten zo nodig met maatwerk naar het gemeentelijke 
bedrijventerrein worden geleid. Het aantal regels moet tot een minimum worden beperkt. Voor een 
goede dienstverlening en een juiste aanpak moet er - mogelijk in samenwerking met andere 
partners- een goede begeleiding zijn.  
 
Algemeen Belang wil een duidelijke lokale en regionale agenda voor het bedrijfsleven. Op tal van 
terreinen moet hiervoor strategisch worden opgetrokken met onze andere partnergemeenten op de 
Noord-Veluwe en binnen de regio Zwolle. De kop van de Veluwe en de Regio Zwolle spelen hierbij 
een belangrijke rol.  
 
Algemeen Belang wil minder regels en meer ruimte voor bedrijven. We willen werken aan een 
strategisch plan dat gericht is op het creëren van werkgelegenheid voor arbeidskrachten in alle 
sectoren.  
 
Scholen moeten de faciliteiten hebben om de jongeren te kunnen begeleiden naar werk. Bedrijven 
moeten laagdrempelige stageplaatsen kunnen aanbieden zodat in een latere fase doorstroming van 
school naar werk mogelijk is.  
 
Indien nodig moet vanuit maatwerk worden gedacht en opgeleid. Hiervoor is een directe 
samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt c.q. bedrijven noodzakelijk. Algemeen 
Belang is dan ook blij met het TechLab dat gerealiseerd is nabij Nuborgh Oostenlicht. Dit fungeert als 
een knooppunt voor techniek waar onderwijs, ondernemers en overheid elkaar kunnen vinden.  
 
 
  



 

3.3 Flitsvergunningen 
De procedure rondom het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bedrijven en particulieren 
duurt in veel gevallen veel te lang. Het lijkt soms wel of regelgeving belangrijker is dan mensen. 
Diverse gemeenten in ons land werken door middel van flitsvergunningen. Geselecteerde architecten 
en bureaus voor bouwbegeleiding zijn hierbij binnen duidelijke kaders zelf bevoegd vergunningen af 
te geven. Op deze manier kan snel en efficiënt een vergunning worden verleend en kan de aanvrager 
snel een aanvang maken met zijn plannen. Geselecteerde architecten en bureaus voor 
bouwbegeleiding zijn binnen duidelijke kaders zelf bevoegd vergunningen af te geven. Op deze 
manier kan snel en efficiënt een vergunning worden verleend. We moeten in onze gemeente meer 
leren werken vanuit de bedoeling en niet enkel vanuit wet- en regelgeving. De gemeente is er 
immers voor hun bedrijven en burgers; niet andersom. 
 
 
3.4 Toerisme en (verblijf)recreatie 
Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Elburg. Elburg heeft veel te bieden: 
denk aan de vesting, veelzijdige natuur, een rijke (Hanze)historie, schitterende landgoederen, tal van 
musea en Walibi op een prettige reisafstand. Toeristen willen graag voor een korte of langere 
periode in onze gemeente verblijven en dat is positief. Algemeen Belang mist echter een duidelijke 
visie/marketingplan over toerisme en recreatie. 
De voorkeur van Algemeen Belang gaat uit naar verblijfsrecreatie. Hier zijn nog tal van 
mogelijkheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan kamperen of verblijfsrecreatie op Kruismaten en in 
het buitengebied bij de boer of op het erf van particulieren. Het zou mooi zijn als er binnen de 
gemeente een overnachtingsmogelijkheden gerealiseerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld B&B’s 
en hotel/pensionfaciliteiten op geschikte locaties. Daarnaast zou het van meerwaarde zijn als er 
meer recreatievoorzieningen zijn die ook gericht zijn op de periode buiten het hoofdseizoen. De 
stadswallen rondom de vesting zouden onzes inziens vaker gemaaid moeten worden. Dit zou het 
aanzien van de vesting zeker ten goede komen.  
 
 
Elburg vesting 
De unieke binnenstad met haar diverse musea, historische panden en bezienswaardigheden biedt 
unieke mogelijkheden om een optimaal hoogwaardig toeristisch klimaat te scheppen en een 
trekpleister te zijn voor de totale omgeving. 
De karakteristieke panden en de straten vragen om grotendeels kleinschalige ondernemingen waarbij 
sfeer en beleving kernbegrippen zijn. Hiervoor moeten begrippen als ondernemen, horeca en cultuur 
met elkaar in verbinding worden gebracht. Het is het belangrijk dat naast ondernemen, ook wonen in de 
binnenstad mogelijk blijft. De leefbaarheid moet worden gewaarborgd voor zowel de ondernemers als 
de inwoners. Een goede regie daarbij is noodzakelijk. 
 
Algemeen Belang is van mening dat we te allen tijde verpaupering en langdurige leegstand moeten 
voorkomen en/of tegengaan. Wanneer een pand met winkelbestemming langdurig leeg staat, vindt 
Algemeen Belang dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheid voor een andere bestemming 
voor zo’n pand. Ook andere wet- en regelgeving zal kritisch bekeken moeten worden en er zal 
verruiming nodig zijn om het ondernemersklimaat in onze binnenstad te stimuleren, of deze om te 
zetten naar een woonklimaat. 
  
  



 

 
15 

Haven 
De haven van Elburg staat in directe verbinding met de vesting. Beide partijen moeten elkaar 
versterken en zo nog meer aantrekkelijk zijn voor nieuwe bezoekers. Met name spreiding van de 
toeristen qua gebied en seizoenen is een aandachtspunt. De oude haven van Elburg kent naast de 
historische vaartuigen diverse authentieke elementen die karakteristiek zijn voor sfeer en beleving in 
de binnenstad. Ook de evenementen in de historische haven passen in bij de identiteit van Elburg en 
haar bezoekers. We zijn van mening dat dit historische element nog meer moet worden uitgebouwd 
en de haven in haar oude glorie moet worden hersteld. Zij is immers onze blikvanger.  
 
Onze toekomstvisie op de haven: de nieuwe haven is optimaal ingericht voor toeristen die meerdere 
dagen in Elburg verblijven. Vanuit de haven willen we als Algemeen Belang dat waterrecreatie verder 
ontwikkeld wordt voor de jongere doelgroep. Met name het gebied achter de strekdam is 
toegankelijk voor kleinschalige vaarevenementen. 
 
3.5 Buitengebied 
De agrariër is belangrijk voor Algemeen Belang. De agrariër is naast ondernemer ook 
natuurbeheerder/rentmeester. Deze ondernemersgroep heeft het lastig: door de aanhoudende 
Europese, landelijke en provinciale regelgeving wordt de agrarische ondernemer beperkt in zijn 
mogelijkheden. Hij wordt gedwongen te voldoen aan allerlei regels en het plegen van navenante 
investeringen.  
 
Speerpunt voor Algemeen Belang is dat de gemeente op al die regelgeving niet nog eens een schep 
bovenop mag doen, maar dat zij zoekt naar mogelijkheden waardoor ook agrariërs in hun 
levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Verbreding en verdere uitbouw van nevenactiviteiten in 
de landbouw moeten zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. Hierbij kunnen we denken aan 
toeristische activiteiten (kamperen, B&B) of het helpen realiseren van een broedplaats voor 
startende ondernemers in leegstaande agrarische gebouwen, waarbij dit in de omgeving natuurlijk 
op een goede wijze moet worden ingepast. 
 
3.6 Duurzaam rentmeesterschap 
Algemeen Belang is voorstander van het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen voor 
particulieren en verenigingen door middel van bijvoorbeeld de duurzaamheidslening. Daarnaast zijn 
eventuele mogelijkheden om zonne- en windenergie meer in te zetten het onderzoeken waard. 
Hierbij moet er wel sprake zijn van voldoende draagvlak en is het van belang dat het landschap niet 
aangetast wordt. Algemeen Belang wil niet dat waardevolle agrarische grond verandert in velden vol 
zonnepanelen. In het actief stimuleren van zonnepanelen op bedrijfspanden en agrarische gebouwen 
ziet Algemeen Belang grote kansen. Algemeen Belang wil graag dat onderzocht wordt of windenergie 
langs de A28 kansen biedt.  
 
Algemeen Belang wil graag dat de Stichting Landschapselementen Elburg in haar activiteiten actief 
door de gemeente ondersteund wordt in haar werk. Ook op het gebied van beplanting kunnen 
stappen gemaakt worden: denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van beplanting die aantrekkelijk is 
voor vlinders. Daarnaast moet er gewerkt geworden aan het energiezuinig maken van alle openbare 
verlichting. De volgende uitgaanspunten hanteert Algemeen Belang bij investeringen in 
duurzaamheid: het moet realistisch, betaalbaar en haalbaar zijn.  
 
De gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk merkbaar in toenemende wateroverlast in 
woonwijken. Het met de bewoners samen ontwikkelen en inrichten van klimaatbestendige 
woonwijken is hierbij van groot belang. Dit zal vooral in de openbare ruimte opgelost moeten 
worden, maar ook de particulieren tuinen van inwoners spelen hierbij een belangrijke rol.  
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4. Zorg voor de medemens 
 
4.1 Uitgangspunt 
Voor Algemeen Belang staat de waarde van het leven centraal. Daar waar het leven extra kwetsbaar 
is of wordt, moeten we zorgen voor hulp en steun. Hierbij is het belangrijk dat we niet denken vanuit 
problemen, maar vanuit kansen en mogelijkheden. Het is onze taak om te zorgen voor de 
medemens. 
 
4.2 Meer zorg met minder regels 
Algemeen Belang staat voor vermindering van regeldruk: laagdrempelige en toegankelijke zorg voor 
iedereen. De huidige zorg bevat een overkill aan uitvoeringsrichtlijnen, die zorgverlening alleen maar 
belemmeren. Een praktisch keukentafelgesprek moet de basis vormen als het gaat om de zorg. Niet 
de regels, maar de mens staat centraal: 
 
 
 
 
 
 

“Zorg: Dichtbij en praktisch” 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Algemeen Belang is het belangrijk dat er één plek is waar inwoners met hun hulp- en 
zorgvragen terecht kunnen. Wij willen (particuliere) initiatieven, zoals bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje 
en de voedselbank, ten behoeve van zorg en minima blijven ondersteunen. 
 
4.3 Jeugd 
Voor Algemeen Belang is de positie van het kind belangrijk. Elk kind verdient een thuis, een passende 
opleiding en een veilige plaats om op te groeien. Kortom: een goede toekomst. Met veel jongeren 
gaat het gelukkig goed, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Als gemeente zullen we hierin moeten 
blijven investeren. Als er hulp nodig is bij de opvoeding, of als bijvoorbeeld de jongere zelf een 
hulpvraag heeft, dan is het vertrekpunt: één kind, één gezin en één plan. 
 
Jongeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de Elburger samenleving. Zij hebben namelijk 
vaak een frisse blik op de maatschappij en hebben goede ideeën. Vanuit datzelfde oogpunt is 
Algemeen Belang een grote voorstander van de maatschappelijke stage. Op die manier worden 
jongeren betrokken bij hulpvragen uit de maatschappij en leren zij, dat zij met een kleine bijdrage het 
verschil kunnen maken. 
 
 
 
 
 
 



 

Algemeen Belang juicht het hanteren van een gezonde leefstijl van harte toe. Hiermee kun je niet 
vroeg genoeg beginnen. Het is goed dat (aanstaande) ouders zich daarvan bewust zijn of gemaakt 
worden. Buiten spelen, gezond eten, sporten, bewegen, kerkenwerk, verenigingen, clubs: het biedt 
allemaal kansen om hieraan bij te dragen. Daarom ondersteunt en stimuleert Algemeen Belang 
dergelijke activiteiten graag.  
 
Op het gebied van het onderwijs is het belangrijk dat het aansluit bij dat wat het kind nodig heeft. 
Alle kinderen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Scholen moeten zoveel mogelijk alle onderwijs 
bieden aan alle leerlingen. Schoolgebouwen moeten multifunctioneel gebruikt worden. Wanneer 
toch specialistisch onderwijs nodig is, moet dit op een redelijke afstand beschikbaar zijn. Hierbij is het 
belangrijk dat het vervoer voor deze leerlingen naar deze scholen beschikbaar blijft. Primair 
onderwijs moet in al onze kernen beschikbaar zijn en blijven.  
 
4.4 Kwetsbaren 
De gemeente Elburg is een gemeente die een warm hart heeft voor mensen die kwetsbaar zijn. Dit 
kunnen mensen zijn met een lichamelijke of psychische beperking, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, de minima of bijvoorbeeld statushouders. Ons vertrekpunt is dat iedereen gewoon 
mee moet kunnen doen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar men terecht kan met een 
hulpvraag. De openbare ruimte moet geschikt zijn voor iedereen, dus ook wanneer je een beperking 
hebt.  
 
Het is belangrijk om zaken niet groter te maken dan nodig en te beginnen bij de kern van de 
zorgvraag. Tijdens een keukentafelgesprek kunnen zorgen besproken worden zodat passende hulp 
kan worden geboden. Indien nodig is het dan altijd nog mogelijk om op te schalen. 
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4.5 Ouderen 
Algemeen Belang vindt - zoals reeds aangegeven – het van grote waarde dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Huishoudelijke hulp en thuiszorg zijn hierbij onmisbaar. Ouderen 
moeten de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De gemeente moet 
dat stimuleren èn faciliteren.  
 
Voldoende toekomstbestendige woningen bouwen, wonen in de nabijheid van kinderen en het 
bieden van zorg op maat zijn speerpunten van Algemeen Belang. Als thuis wonen niet meer lukt, 
moeten er faciliteiten geboden worden door de gemeente. Zorg naar de huizen, of wonen en zorg 
dicht bij elkaar.  
 
De gemeente moet initiatieven bevorderen die vereenzaming tegengaan en een gevarieerde en 
gezonde dagbesteding voor alle ouderen garanderen. Dit moet in elke kern beschikbaar blijven. 
 
4.6 Mantelzorg 
Mantelzorgers zijn onmisbaar en hun bijdrage aan de zorg en het welzijn van heel veel inwoners van 
onze gemeente is van onschatbare waarde. Het is belangrijk om ook oog te hebben voor het welzijn 
van de mantelzorger zelf. Algemeen Belang wil specifiek aandacht besteden aan de groep jonge 
mantelzorgers. Deze groep moet worden ondersteund en ontlast om hen een zo ‘normaal’ mogelijk 
leven te geven. 
 
4.7 Verenigingen en vrijwilligers 
Algemeen Belang is van mening dat het verenigingsleven in alle kernen één van de belangrijkste 
pijlers van onze gemeenschap is. Daarom is het stimuleren en faciliteren van een actief 
verenigingsleven een speerpunt.  
 
Kerken, (sport)verenigingen en stichtingen hebben een onmisbare rol in de Elburger samenleving. Ze 
zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en betrokken blijven bij elkaar. De signaalfunctie die 
hiervan uitgaat is van groot maatschappelijk belang. De vrijwilligers zijn hierin van onschatbare 
waarde. Door de toenemende levensverwachting zijn er meer actieve ouderen die zich inzetten als 
vrijwilliger. Dit juicht Algemeen Belang van harte toe. Zo kan deze actieve groep mogelijk ook 
anderen ondersteunen en helpen daar waar mogelijk is. 
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5. Bouwen en Wonen 
 
5.1 Uitgangspunt 
In de gemeente Elburg is het goed wonen. De omgeving is aantrekkelijk en elke kern heeft zijn eigen 
actieve verenigingsleven. De ontsluiting d.m.v. de A28 maakt het gebied aantrekkelijk voor mensen 
die in de regio Zwolle werkzaam zijn en/of studeren. Algemeen Belang wil dat hierop wordt 
ingespeeld en heeft hoge ambities als het gaat om het bouwen van woningen voor alle doelgroepen. 
Grote woningbouwprojecten zijn afgerond en het ontbreekt aan nieuwe initiatieven. Voor Algemeen 
Belang onacceptabel. In de komende raadsperiode wil Algemeen Belang streven naar het realiseren 
van minimaal 1000 nieuwbouwwoningen verdeeld over alle kernen.  
 
In onze gemeente is er behoefte aan etagewoningen voor alle leeftijden en grondgebonden 
seniorenwoningen in alle prijsklassen. Verder is het van belang dat een gezonde doorstroming 
gestimuleerd wordt: het moet voor ouderen mogelijk zijn om met een vergelijkbare huurprijs door te 
stromen naar een meer kleinschalige woning om zo ruimte te maken voor gezinnen. We vinden het 
van belang dat ouderen in de hun vertrouwde omgeving kunnen blijven; maar dat er tegelijkertijd 
ook gelegenheid is voor jongeren om zich te kunnen vestigen. Op dit moment vertrekken veel 
jongeren naar buurgemeenten omdat in Elburg de kans op een betaalbare woning beperkt is. Er 
moet dus meer ingezet worden op bouwen en wonen als Elburg een vitale gemeente wil blijven. Ook 
voor studenten en jongeren moet een financieel aantrekkelijk aanbod worden gecreëerd, 
bijvoorbeeld nabij het Openbaar Vervoer, zoals station ’t Harde.  
 
5.2 Leningen 
Soms kan het nodig zijn om als inwoner of vereniging op goedkope wijze een lening af te sluiten: een 
financieel steuntje in de rug. De gemeente kan hierin op verschillende manieren een belangrijke rol 
vervullen: 
Algemeen Belang is voorstander van het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen voor 
particulieren en verenigingen: de duurzaamheidslening. 
Algemeen Belang wil graag het eigen woningbezit bevorderen, zeker ook onder jongeren. Een 
starterslening kan hierbij behulpzaam zijn. 
De steeds groter wordende groep ouderen en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, 
maakt aanpassingen van woningen soms noodzakelijk. De blijverslening is hiervoor een waardevol 
instrument en moet wat Algemeen belang betreft blijven om nog meer ouderen te kunnen 
faciliteren.  
 
5.3 Seniorenappartementen 
Er zijn voor vitale ouderen in de gemeente Elburg onvoldoende woonmogelijkheden. Het gaat om het 
woningaanbod voor senioren die (nog) geen zorg nodig hebben en zich een iets ruimere woning 
kunnen veroorloven. Echter, huisvesting voor senioren die behoefte hebben aan een appartement 
van rond de 100 m², is in Elburg onvoldoende aanwezig. Van de leden van de PCOB, maar ook van de 
kant van de KBO en via Senioren Elburg horen we, dat deze groep graag in Elburg willen blijven 
wonen, maar geen nieuwe huisvestingsmogelijkheden ziet. Dat is niet alleen jammer voor de 
ouderen, maar ook voor de middenstand en de lokale economie. Algemeen Belang wil dat de 
gemeente de bouw van seniorenappartementen en grondgebonden seniorenwoningen initiatieven 
daartoe stimuleert. 
De pré om dichtbij zorg en zorgvoorzieningen te blijven maakt dat de ouderen op de locatie kunnen 
blijven wonen. Ook dit is van toepassing voor alle kernen.  
 



 

5.4 Vrije sector huurwoningen 
Veel middeninkomens kunnen een vrije sector huurwoning niet betalen, zo blijkt uit een QuickScan 
van het Planbureau voor de Leefomgeving. Wij zien veel huishoudens dan ook tussen wal en schip 
raken. Het inkomen om aanspraak te kunnen maken op een sociale huurwoning is te hoog, en te 
weinig om een vrijesectorwoning te kunnen betalen. Algemeen Belang pleit voor het beschikbaar 
houden van sociale huurwoningen voor middeninkomens en het uitbreiden van betaalbare 
woonruimte. Daarom wil Algemeen Belang extra sociale huurwoningen bouwen. 
 
5.5 Arbeidsmigranten 
Algemeen Belang is terughoudend met het bieden van huisvesting aan arbeidsmigranten. Deze groep 
wordt vaak tegen te lage uurlonen ingezet; dit neigt soms naar uitbuiting. Helaas leidt het 
seizoensgebonden en/of tijdelijke karakter van de werkzaamheden niet tot het meedoen in de wijk 
(assimileren) maar tot isolement. Dit kan leiden tot overlast voor de omgeving. Voor Algemeen 
Belang kan er alleen sprake zijn van beperkt huisvesten van arbeidsmigranten als er sprake is van 
voldoende draagvlak in de omgeving. Ook moet er sprake zijn van een vast aanspreekpunt en 
voldoende toezicht.  
 
5.6 Omgeving 
In de eigen woonomgeving is veel gemeentelijk groen. De gemeente is verantwoordelijk voor het 
onderhoud ervan. Zij zorgt ervoor dat het groenonderhoud een basisniveau heeft. Algemeen Belang 
is blij met de huidige visie op groen in de diverse kernen en het onderhoud hiervan en wil hierop niet 
verder bezuinigen.  
 
Cultuur, historie en natuur zijn belangrijke pijlers voor de identiteit van onze gemeente. De vesting is 
hierin een trekpleister. Toch hebben de kernen ’t Harde en ook Doornspijk voldoende te bieden. Wat 
Algemeen Belang betreft mogen deze kernen meer tot uiting komen en met elkaar worden 
verbonden.  
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6. Een veilige en prettige leefomgeving  
 
6.1 Uitgangspunt 
Algemeen Belang wil dat de inwoners van de gemeente Elburg zich veilig voelen in hun eigen 
omgeving. Veiligheid is belangrijk voor zowel onze fysieke leefomgeving als onze sociale omgeving. 
Bij fysieke veiligheid moet worden gedacht aan alle onveiligheid die van buiten op ons af komt, zoals 
inbraken, overlast en verkeersongevallen. Bij sociale veiligheid denken wij aan alles wat achter de 
voordeur plaatsvindt en ook alles wat met een ongezond leven te maken heeft. Algemeen Belang wil 
inwoners bij het thema veiligheid betrekken: samen maken we onze gemeente nog veiliger! 
 
6.2 Inbraken 
Algemeen Belang vraagt voortdurend aandacht voor veiligheid en dat heeft ook geleid tot tal van 
maatregelen. De campagnes van de politie voor het vergroten van de burgerwaakzaamheid wordt 
door Algemeen Belang van harte onderschreven. Ook het opzetten van buurt-Whatsappgroepen is 
een goede ontwikkeling. Toch zijn we er nog lang niet. 
 
Er zijn vergaande preventiemaatregelen nodig om het hoge aantal inbraken terug te dringen. 
Algemeen Belang wil niet alleen dat de politie duidelijker laat merken dat dit hoge prioriteit heeft, 
maar ook dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld om burgerinitiatieven rondom veiligheid te 
kunnen opzetten. Als mensen invloed hebben op hun omgeving voelen ze zicht veiliger. Een 
veiligheidsinitiatief ontstaat wanneer een aantal buurtbewoners besluit om samen actie te 
ondernemen en samenwerking zoekt met de politie. De wijkagent is op de hoogte van de wensen 
van de bewoners in de wijk om een initiatief te starten en kan ondersteuning bieden. Dit zijn 
bijvoorbeeld buurtpreventieteams, buurtinterventieteams, nachtpreventieteams of 
straatvertegenwoordigers. Het is aan inwoners zelf welke activiteit zij passend vinden voor hun 
omgeving. 
 
6.3 Overlast 
Op diverse plaatsen in de gemeente wordt regelmatig overlast ervaren van uitgaande jeugd. De 
binnenstad, maar ook routes naar en van andere (vaak horeca-)gelegenheden binnen onze 
gemeente, laten soms een spoor van vernielingen zien. Hiertegen moet handhavend worden 
opgetreden. De vrijheid van het eigen plezier houdt op daar waar dat de ander schaadt. De vernielers 
zijn verantwoordelijk en dienen aansprakelijk te worden gesteld voor de kosten die herstel van 
eigendommen van de gemeente of van derden met zich brengen. 
Speerpunt van Algemeen Belang is dan ook, dat de kosten op degenen die zaken in het openbaar 
domein vernielen, verhaald worden op de daders. Algemeen Belang staat daarom een actief 
verhaalbeleid voor. 
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6.4 Drugs en alcohol 
Onder een steeds groter deel van de jongeren is het gebruik van stimulerende middelen 
gemeengoed geworden. Dit is een zorg van Algemeen Belang. Het kweken en dealen van drugs moet 
door de politie hard aangepakt worden. Ook hier geldt weer dat de politie nauw moet samenwerken 
met inwoners, in dit geval onze jeugd. Er moet een helder meldpunt komen waar jongeren hun 
zorgen kwijt kunnen en hierop moet door de politie adequaat worden geacteerd. 
 
Ook overmatig alcoholgebruik moet geremd worden en verwerpelijk is de opvatting waarin men het 
normaal vindt dat de jeugd middelen gebruikt. De overlast die (overmatig) gebruik tot gevolg heeft, is 
Algemeen Belang een doorn in het oog. Voorkomen is beter dan genezen en wij zijn daarom groot 
voorstander van het treffen van preventieve maatregelen. Positief is dat met verenigingen afspraken 
zijn gemaakt over het tegengaan van alcoholgebruik onder de jeugd, maar dit moet ook worden 
nageleefd. Gedragsveranderingen zijn lastig en daarom moet goed gedrag worden beloond en slecht 
gedrag worden gestraft. De gemeente moet met de inwoners in gesprek hoe hieraan invulling te 
geven. Horecagelegenheden, buurthuizen, verenigingen, scholen, kerken, sociaal maatschappelijke 
instellingen, etc., kunnen hierin een grote rol spelen. In eerste instantie spelen echter de ouders zelf 
de grootste rol. 
 
6.5 Ondermijning 
Ook in onze gemeente is van ondermijning sprake. Daar waar de onderwereld en de bovenwereld 
elkaar raken, ontstaan onwenselijke situaties. Criminelen maken dan gebruik van diensten van de 
bovenwereld. Preventie is voor Algemeen Belang een belangrijk middel om de inwoner hiertegen te 
wapenen. Steeds meer komen vanuit het westen van Nederland de drugslabs en drugsteelt naar ons 
gebied. De druk op de mensen in het buitengebied om leegstaande panden te verhuren aan 
onbekende personen, maar wel voor een goede prijs, neemt toe. Het is aan de gemeente om haar 
inwoners te wapenen en te wijzen op de gevaren en risico’s van mogelijke verhuur aan derden. Veel 
burgers handelen vanuit goede bedoelingen, maar zitten achteraf met grote problemen. Algemeen 
Belang wil hier op een actief beleid. 
  
6.6 Verkeersveiligheid 
De gemeente zet zich in om het verkeer in de gemeente zo veilig mogelijk te maken. Bij 
(her)inrichting van wegen wordt bewust gekozen voor een inrichting die past bij de omgeving. De 
veiligheid van de weggebruikers wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Algemeen Belang wil 
blijven investeren in het verbeteren van onveilige verkeerslocaties en situaties. 
Met betrekking tot verkeerseducatie zal er blijvend aandacht moeten zijn voor de oudere gebruiker 
van een elektrische fiets. Het aantal ongevallen onder deze groep neemt behoorlijk toe. Algemeen 
Belang wil werken aan preventie door lokale fietsleveranciers, Veilig Verkeer Nederland en de 
Fietsersbond samen te laten werken en cursussen te laten organiseren. 
Daarnaast wil Algemeen Belang het gebruik van de fiets zoveel mogelijk stimuleren. Dit kan door te 
investeren in veilig fietsen (denk aan oversteekplaatsen, verbreding van fietspaden en het sluitend 
maken van een fietspadennetwerk). Verder is het belangrijk dat de schoolroutes veilig zijn.  
  



 

 
6.7 Handhaving en klantgerichtheid 
Algemeen Belang is van mening dat de steeds groter wordende juridisering van ons land ervoor zorgt 
dat het “gezonde boerenverstand” nauwelijks meer wordt gebruikt. Het lijkt wel of regels 
belangrijker zijn dan mensen. In de toewijzing van zorg wordt te weinig gebruik gemaakt van de 
hardheidsclausule. De nieuwe omgevingswet biedt meer beleidsvrijheid. Wat Algemeen Belang 
betreft wordt die ruimte gebruikt om te handelen vanuit het principe van ‘ja, tenzij’ in plaats van het 
‘nee, mits…’. 
 
De handhaving in de openbare ruimte is wat Algemeen Belang betreft te rigide. BOA’s zouden meer 
ingezet moeten worden vanuit de bedoeling en moeten fungeren vanuit een soort gastheerschap. 
Het is van belang dat er meer visie en beleid wordt gevormd ten aanzien van de wijze waarop BOA’s 
ingezet zouden moeten worden.  
 
6.8 Afval 
Den Haag heeft besloten dat er in 2020 nog 100 kilo en in 2025 nog 30 kilo restafval per inwoner mag 
worden geproduceerd. Op dit moment varieert deze hoeveelheid per inwoner in ons land tussen de 
30 en 350 kilo. De gemeente Elburg zit, net als haar buurgemeenten, in de middenmoot. De 
doelstellingen zijn erg ambitieus en niet realistisch. 
Algemeen Belang is evenwel voorstander van het verminderen van de hoeveelheid restafval, mits dit 
bijdraagt aan het beheersen van de afvalkosten. Er zal voldoende infrastructuur in de nabije 
omgeving moeten zijn om het scheiden te ondersteunen. Vooral het scheiden van gft-afval biedt 
mogelijkheden en ook een brengstation voor waardevolle grondstoffen is een goede toevoeging. 
 
Algemeen Belang wil dat de burger optimaal de stimulans en de mogelijkheden krijgt om het 
restafval zo minimaal mogelijk te laten zijn om zo kosten te besparen. Hiervoor moet het mogelijk 
zijn om laagdrempelig plastic zelf te selecteren en af te voeren naar de milieustraat. Kringloopwinkels 
kunnen actief betrokken worden bij het verminderen van restafval en zo hergebruik bevorderen.  
 
6.9 Zelfstandigheid en samenwerking 
In de afgelopen bestuursperiode zijn belangrijke en zware taken bij de lokale overheid gelegd, zonder 
dat hiervoor voldoende middelen beschikbaar kwamen om deze taken adequaat te kunnen 
uitvoeren. Deze taken zijn voor de gemeente te omvangrijk om dit zelf alleen te verrichten. Zij zal 
genoodzaakt zijn voor dergelijke taken samen te werken met andere gemeenten en partijen. 
 
Algemeen Belang staat voor de zelfstandigheid van de gemeente Elburg. Samenwerken betekent niet 
samenvoegen. Grootschalige samenwerkingsverbanden, die ten koste gaan van de eigen identiteit, 
worden dan ook afgewezen. De regionale samenwerking moet verder worden verdiept. Daarnaast 
wordt voor kleinschaliger samenwerking gekeken naar de directe buurgemeenten Nunspeet en 
Oldebroek. Naar een optimale samenwerking moet worden gezocht.  
 
Zoals betoogd, is samenwerken geen fuseren. Een fusie met buurgemeenten betekent volgens 
Algemeen Belang het vergroten van de kloof tussen de overheid en de burger en gaat naar onze 
stellige mening ten koste van de eigen identiteit van de gemeente Elburg. 
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6.10 Koopzondagen 
Algemeen Belang is een principiële politieke partij en daarom is zij geen voorstander van 
koopzondagen. De norm, in overeenstemming met het Bijbels gebod, om één dag in de week een 
collectieve rustdag te hebben is niet zonder redenen gegeven. In de eerste plaats is dit naar de 
opvatting van Algemeen Belang een principiële zaak, maar ook worden hierdoor belangrijke sociale 
en maatschappelijke waarden veiliggesteld. Een 7x24 uurs-economie gaat ten koste van die waarden 
die van fundamenteel belang zijn voor mens en samenleving. 
 
De samenleving heeft behoefte aan collectieve rustmomenten om ruimte te creëren voor kerk, 
ontspanning, familieleven en sociale contacten. Door de nieuwe Winkeltijdenwet mogen 
gemeentebesturen vanaf 1 juli 2013 zelf het aantal koopzondagen bepalen. Kleine ondernemers en 
winkeliers komen onder druk te staan als de winkels op zondag open mogen zijn. Hierover bereiken 
ons uit het land signalen. Weliswaar zijn de kleine ondernemers vrij om op zondag hun winkel niet 
voor het publiek open te stellen, maar die vrijheid komt in toenemende mate onder druk te staan 
door de collectieve druk vanuit winkeliersverenigingen wanneer niet wordt meegewerkt. Ook wordt 
steeds meer duidelijk dat de zondagsopenstelling in het voordeel werkt van de grootwinkelbedrijven 
en in het nadeel van de kleine winkeliers. 
 
Algemeen Belang is van mening dat de lokale overheid verantwoordelijk is voor het welzijn van de 
hele bevolking en dat daarom geen steun kan worden verleend aan bepalingen in een plaatselijke 
verordening inhoudend, dat winkels op zondag open kunnen zijn. Naast economische en sociale 
gevolgen zien wij ook de teloorgang van de collectieve rustdag met zorg tegemoet. Uitgangspunt 
voor Algemeen Belang is dan ook, dat er in de gemeente Elburg geen koopzondagen moeten komen. 
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7. Speerpunten voor de kernen 
 
7.1 Uitgangspunt 
Of het nu gaat om de totale gemeente of om de verschillende kernen: als we het hebben over 
leefbaarheid dan gaat het over de optelsom van sociale omstandigheden en fysieke elementen in de 
woonomgeving, vertaald naar ‘veilig wonen’, ‘prettige buurt’, ‘schone wijk’, ‘goede voorzieningen’ en 
‘betaalbare gemeentelijke belastingen’. Over het algemeen gaat het goed met onze kernen, maar 
ook zij worden geconfronteerd met ‘grote’ maatschappelijke ontwikkelingen. De vergrijzing, de 
ontgroening en de krimp van de bevolking alsook de kantelingen in het sociale domein vragen steeds 
meer van de inwoners en doen een beroep op de vitaliteit en het organiserend vermogen van de 
kernen. 
 
Gemeente, bedrijven, organisaties en verenigingen zullen hiervoor zoveel mogelijk moeten 
samenwerken met respect voor elkaars positie en verantwoordelijkheid. Gemeenschappelijk doel 
hierbij is het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving voor de toekomst. Dit komt tot uiting in 
kleinschalige initiatieven, voor en door bewoners. Professionals en overige vrijwilligers kunnen de 
bewoners in de kern bijstaan. 
 
In een samenleving die meer en meer op zichzelf wordt aangewezen en steeds meer individueel is 
gericht, is saamhorigheid van de bevolking van belang en een groot goed. Algemeen Belang heeft als 
speerpunt dat lokale initiatieven in het kader van de burgerparticipatie en het vergroten van de 
saamhorigheid moeten worden gestimuleerd. Deze activiteiten mogen niet verdwijnen en moeten 
zo nodig worden ondersteund. 
 
Gemeenschapshuizen en wijkontmoetingscentra, speelplekken, sportfaciliteiten, dierenweides en 
andere bestaande voorzieningen zijn en blijven van groot belang voor de leefbaarheid van onze 
kernen. Vrijwilligers zijn de drijvende krachten achter de instandhouding van de betreffende 
voorzieningen. Daarnaast wordt in toenemende mate een beroep gedaan op inwoners door in de 
vorm van burenhulp een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de eigen woonomgeving. 
 
7.2 Speerpunten gelijk voor alle kernen 

 Een deel van de oude woonwijken zijn gereconstrueerd waardoor het aantrekkelijk wonen 
blijft in deze wijken. Algemeen Belang wil dat hiervoor blijvend financiële middelen 
beschikbaar worden gesteld zodat verder op de ingeslagen weg wordt doorgegaan. Al onze 
woonwijken moeten klimaatbestendig ingericht worden, waarbij wateroverlast zoveel 
mogelijk wordt voorkomen.  

 Daar waar nodig moeten woningen gebouwd worden voor alle doelgroepen. Hierbij moet 
specifiek aandacht besteed worden aan senioren en jongeren. 

 In al onze kernen moet een gemeenschapscentrum/buurtgebouw/cultuurhuus en/of 
multifunctionele accommodatie zijn dat voor eenieder beschikbaar en toegankelijk is.  

 In al onze kernen moet primair onderwijs beschikbaar zijn.  
 
  



 

7.3 Specifieke speerpunten voor de kernen afzonderlijk 
 

Elburg 
 Revitalisering bedrijventerrein Kruismaten. Hierbij moet gewerkt worden aan verbetering 

van de ontsluiting. Daarnaast zou het van toegevoegde waarde zijn om een zone te 
creëren waarbij ook grootschalige detailhandel is toegestaan.  

 De havenkade moet toegankelijk blijven voor verkeer van en naar Kruismaten, zolang er 
geen betere ontsluiting van dit bedrijventerrein gerealiseerd is. De bereikbaarheid van 
Kruismaten en de ondernemers aan de havenkade is van cruciaal economisch belang. 
Middels een wandelpromenade zouden voetgangers zich veilig moeten weten. Wellicht 
kan ter hoogte van het ‘sluisje’ een versmalling worden gerealiseerd ter beveiliging van 
overstekende voetgangers. Het sluipverkeer van en naar Oosterwolde moet worden 
ontmoedigd zo niet beëindigd.  

 Samen met burgerinitiatief ‘aquaduct Elburg’ wil Algemeen Belang een betere ontsluiting 
van bedrijventerrein Kruismaten op de provinciale agenda krijgen. Daarnaast moet 
onderzocht worden op welke wijze Kruismaten verder kan worden verbeterd en wellicht 
uitgebreid. Eventuele uitbreiding zorgt ook voor mogelijkheden tot een financiële 
bijdrage in de gewenste verbeterde ontsluiting.  

 Het evenementenbeleid moet in samenwerking met onze bewoners tot stand komen. 
Voor het organiseren ervan moet zoveel mogelijk draagvlak zijn. De gemeente moet 
faciliteren daar waar dat nodig is.  

 
Oostendorp 

 De provinciale weg N309 blijft een zorg voor Algemeen Belang. Gewerkt moet worden 
aan mogelijkheden om deze weg veilig over te kunnen steken.  

 Daarnaast moeten door de provincie geluid reducerende maatregelen worden getroffen 
om de overlast voor de aanwonenden tot een minimum te beperken.  

 De functie van het buurthuis ‘Het Buurtgebouw’ is erg belangrijk en moet behouden 
blijven, net als de cultuurhuizen in andere kernen. 
 

 
’t Harde 

 Wat ons betreft moet de derde fase van het winkelcentrum zo snel mogelijk afgerond 
worden. Er wordt hard gewerkt om het centrum van ’t Harde te vernieuwen en te maken 
tot een echt middelpunt van de gemeenschap. Algemeen Belang wil dat de bouw zo snel 
mogelijk wordt afgerond en er geen sprake meer is van verdere vertragingen.  

 Cultuur, historie en natuur: t Harde heeft het allemaal en is het bezoeken meer dan waard. Voor 
Algemeen Belang is het belangrijk dat ’t Harde beter op de kaart wordt gezet. Inwoners 
en ondernemers worden hier actief bij betrokken. Hierbij valt te denken het verder 
ontwikkelen en op de kaart zetten van wandel- en fietsrecreatie en het toevoegen van 
kleinschalige horeca, gericht op dagtoerisme. 

 De stationsomgeving ’t Harde moet doorontwikkeld worden tot een mobiliteitshub. 
Daarmee fungeert het als toegangspoort tot de gemeente Elburg. 

 De carpoolplaats ’t Harde nabij de afrit van de A28 moet opgeknapt worden door middel 
van verharding en verlichting.  
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Doornspijk 
 Het omgevingsplan Doornspijk moet afgerond worden. Hieruit komen de volgende 

punten naar voren: 
 Het verbeteren van de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid N309. De leefbaarheid in 

Doornspijk wordt sterk beïnvloed door de drukke Zuiderzeestraatweg die dwars door het 
dorp loopt. Veel inwoners moeten met een regelmaat deze straat oversteken en ervaren 
een verkeersonveilige situatie. Ook het zebrapad midden in het dorp geeft niet de 
veiligheid die nodig is. Algemeen Belang wil onderzocht hebben of een rotonde aan het 
begin en aan het eind van dorp hierin ruimte kan bieden. Daarnaast moeten alle 
activiteiten zoveel als mogelijk naar de Westkant van de Zuiderzeestraatweg worden 
verplaatst zodat de oversteek van de fors gaat afnemen.  

 Het verbeteren van de groenstructuur van de N309. Wij willen de uitstraling van het 
gebied rondom de provinciale weg in Doornspijk verbeteren, onder andere door het 
aanpassen van de groenstructuur. 

 Het uitwerken van de centrumfunctie rondom buurtgebouw de Deel. De kern van 
Doornspijk vormt het gemeenschapscentrum De Deel met de diverse voorzieningen in en 
rond deze locatie. De diverse kerken, de huisartsenpraktijk, ’t Hart van Thornspic en 
apotheek geven de contouren van het centrum Doornspijk weer. Algemeen Belang is van 
mening dat De Deel moet worden ontwikkeld als een Multifunctioneel centrum, waar 
diverse doelgroepen gebruik van kunnen maken. In de eerste plaats de inwoners voor 
hun feesten en partijen, maar het gebouw moet ook geschikt zijn voor de onderlinge 
ontmoeting in de week. Daarnaast zijn we van mening dat de diverse sportverenigingen 
moeten kunnen werken met voldoende ruimte en eigentijdse lokalen en materialen. 
Voor deze uitbreiding (eventueel met etage voor woningbouw) moet een plan worden 
ontwikkeld waarbij de inwoners direct betrokken zijn. Voor Algemeen Belang is het 
belangrijk dat Doornspijk nog meer een eigen kern met activiteiten gaat ontwikkelen.  

 Met spoed realiseren van seniorenwoningen in Doornspijk, zowel grondgebonden als 
niet grondgebonden, koop en huur. Met het Feithenhof en WZU willen we ons inzetten 
voor aanleunwoningen met zorgmogelijkheden op afroep. 

 
Hoge Enk 

 Algemeen Belang wil vrachtverkeer actief weren van de Hoge Enk. 
 Het verbeteren van de verkeersveiligheid, specifiek voor voetgangers op de 

Gerichtenweg, gezien vanaf de kruising richting Elburg.  
 De Oude Harderwijkerweg vanaf de kruising met de Gerichtenweg tot de komgrens 

richting ‘t Harde reconstrueren en verkeersveilig inrichten. 
 Het waterschap blijven aanspreken op het begaanbaar houden van het Puttenerdijkje 

voor fietsen en voetgangers. Hierbij hoort ook het frequent maaien van de bermen. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


