
ONS Gelderland - échte democratie 
De macht weer te�ug bij de inwoners van Gelderland

Inleiding

Het staat inmiddels niet meer ter discussie dat het niet goed gaat in Nederland. De verdeeldheid in de 
samenleving neemt toe en door wanbeleid de afgelopen jaren ziet de toekomst van ONS eens zo mooie 
Nederland er alles behalve rooskleu�ig uit. Het wordt tijd dat er iets verande�t. Deze verande�ing gaan 
wij niet voor elkaar k�ijgen met wéér een andere pa�tij. Dus maak kennis met ONS Gelderland.

De verande�ing die nodig is moet allesomvattend zijn. ONS democratische stelsel dient te veranderen. 
Er moet een democratie komen die wij verdienen. Een democratie zoals die is bedoeld. De macht moet 
weer bij de inwoners van Nederland komen te liggen. ONZE samenleving moet van onderop worden 
opgebouwd en geregeld (bottom-up) en niet slechts van bovenaf bestuurd (top-down). ONZE top-
down samenleving zorgt er namelijk voor dat een select groepje mensen de absolute macht heeft, 
inwoners niet (meer) worden gehoord en er in alle lagen sprake is van eigenbelang, achterkame�tjes en 
belangenverstrengeling. Dit moet stoppen. Inwoners hebben hier last van.
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ONS programma is een adviesprogramma. 
ONS Gelderland neemt de lokale stem van de
inwoners één op één mee naar de provincie en in
2025 onder de naam ONS Nederland naar Den
Haag. Democratie vanuit ONZE inwoners.
Democratie zoals die hoort te zijn. Democratie
zoals wij die verdienen.

M A R T I N  W I T J E SM A R T I N  W I T J E S

SAMEN
SAMEN geven wij de democratie terug aan de
inwoners van Nederland. SAMEN bouwen wij
aan een beter en mooier Nederland en
herstellen wij ONS eens zo mooie land in ere.



ONS Gelderland is de volgende stap in het ONS initiatief �Ondersteunend Netwerk Samenleving) en de 
ve�nieuwing en het herstel van ONZE democratie. 

ONS Zevenaar heeft sinds maa�t 2022 een gemeenteraadszetel in Zevenaar. ONS Zevenaar heeft in 
deze ko�te tijd al laten zien hoe daadkrachtig en effectief ONZE andere kijk op de democratie is. ONS 
Zevenaar is er voor iedereen. Gaat met iedereen in gesprek, brengt pa�tijen bij elkaar en steunt ook 
inwoners die niet op ONS Zevenaar hebben gestemd. 

ONS Gelderland doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in maa�t 2023 en brengt de stem van 
de inwoners naar de provincie, zodat hun stem niet langer hogerop kan worden genegeerd.

ONS Nederland neemt deel aan de landelijke verkiezingen in 2025, om zo de stem van de inwoners ook 
in Den Haag te laten gelden. Er is dan géén bovenlaag meer die alles daar onder teniet kan doen.

Dit kunnen wij slechts bereiken wanneer wij met elkaar de samenwerking aangaan. Er wordt veel 
gevraagd van ONZE ve�tegenwoordigers van de samenleving, maar er wordt ook veel gevraagd van 
ONZE inwoners. Daar zijn wij eerlijk in. De lokale pa�tijen, dus niet de pa�tijen met een landelijk/ hoger 
belang, spelen hier de belang�ijkste rol in. Zij staan dicht op het spreekwoordelijke vuur, zijn 
toegankelijk en ve�tegenwoordigen de lokale stem in hun gemeente. Jouw stem.

De stem van deze échte lokale pa�tijen dient de stem van de inwoners te zijn. ONS huidige 4 ja�ig 
verkiezingssysteem, zorgt e�voor dat wanneer de lokale pa�tijen hun rol niet goed ve�vullen en zij de 
samenleving niet ve�tegenwoordigen zoals zij dit moeten doen, zij de volgende lokale verkiezingen 
hierop worden "afgerekend". Dit zorgt snel, maar zeker uiteindelijk, dat van alle gemeenten de stem 
zuiver is en hogerop de democratische ladder wordt meegenomen. Eventuele "ve�vuiling" wordt er na 
een 4 ja�ige lokale regeerpe�iode door de inwoners vanzelf uitgefilterd bij de lokale verkiezingen.

                                                                                               2

Ook de
protestpartijen
met een in
betongegoten
partijprogramma
en oplossingen
voor de
problemen van
vandaag, zijn
niet de oplossing
voor de lange(re)
termijn. 



Het systeem

Wij gaan natuurlijk niet elke keer als er iets besloten moet worden de gehele provincie door en met 
iedereen in overleg. Ook nodigen wij niet alle lokale pa�tijen die een kwestie aangaan uit op de koffie. 
Het moet wel praktisch en efficiënt zijn. Natuurlijk hebben wij daar goed over nagedacht. Hier leggen 
wij het op een eenvoudige manier in het ko�t en in grote lijnen uit met een voorbeeld.

Er speelt van alles in gemeenten en provincies. Daar worden plannen gemaakt en beslissingen 
genomen. Vaak hebben deze plannen en beslissingen direct of indirect kleine of grote invloed op de 
inwoners. Vaak van een bepaald gebied. Ko�tom, er worden aan de lopende band beslissingen 
genomen en plannen gemaakt die jou aangaan. In de gemeenteraden en in de Provinciale Staten, maar 
ook in Den Haag, worden zogenaamde moties en amendementen ingediend. Wat zijn dit nu precies?

Motie 
Een motie is een discussiepunt in een vergade�ing dat is ingediend door een lid van de vergade�ing. De 
motie wordt in de vergade�ing in stemming gebracht. Alle leden van een vergade�ing kunnen een motie 
indienen. Een motie kan plannen bevatten die men ten uitvoer wil brengen. Als een meerderheid voor 
een motie stemt, wordt die aangenomen.

Amendement 
Bij de behandeling van een ontwerpbesluit kunnen er nog dingen worden gewijzigd. Dat kan een lid van 
de vergade�ing doen door het indienen van een amendement. Een amendement is een voorstel tot 
wijziging van een ontwerpbesluit. Als de meerderheid voor het amendement stemt, wordt het 
oorspronkelijke ontwerpvoorstel gewijzigd.

Nu is het onmogelijk om effectief continu iedereen om zijn of haar mening te vragen over beslissingen 
die hem of haar aangaan. Niet alleen is het niet praktisch, maar laten we eerlijk zijn. Niet iedereen heeft 
daar ook zin in. Soms speelt er iets wat je belang�ijk vindt en soms speelt er iets wat je totaal niet 
belang�ijk vindt. Daa�naast hebben we allemaal al genoeg te doen. Nee. De lokale pa�tijen moeten dit 
voor jou doen. Meer dan eens zorgen beleid en plannen van de provincie, dat beleid en plannen van de 
gemeente niet of niet op de gewenste manier kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen er plannen in een 
gemeente worden voorgesteld waar dan een eenvoudig antwoord op volgt, namelijk: "Daar gaat de 
provincie ove�". Dan is het einde discussie en heeft men zich er maar bij neer te leggen.
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EERLIJK
Eerlijkheid duurt niet alleen het langst, het is
ook de weg van én naar vertrouwen,
constructieve samenwerking en
toekomstbestendige relaties tussen mensen en
organisaties door alle lagen van ONZE
samenleving heen.



ONZE stem website/ software

In ONS systeem wordt alles geplaatst wat openbaar in de provincie gaat worden besproken en 
besloten. Door middel van labels k�ijgen de lokale pa�tijen stemrecht over kwesties waar zij over 
zouden moeten kunnen meebeslissen. Bijvoorbeeld, omdat het de regio aangaat waar zij actief zijn. De 
regio dus waar jij woont, waar jouw lokale pa�tij jou ve�tegenwoordigt. Op deze manier wordt ook de 
invloed vergroot over plannen die zij lokaal hebben. Plannen die zij maken om jouw gemeente beter te 
maken. Dit systeem is waterdicht, goed beveiligd en niet te kapen. Overheid en ICT gaan niet goed 
samen. Daar kennen we allemaal genoeg voorbeelden van. Dit systeem is door ONSzelf gemaakt en 
wordt door ONSzelf verder uitgebouwd. Zo weten wij zeker dat het doet wat het moet doen.

Waar wij ook eerlijk in zijn, is dat dit niet gaat zorgen voor een oplossing voor de volgende dag. Althans 
niet voor alles wat er speelt. Wij zijn nog steeds onderdeel van een systeem met "oude politiek" als 
fundament. Andere pa�tijen, pa�tijen met belangen en mensen in de politiek die nog bezig zijn met 
eigenbelang. Daarom heeft het wat tijd nodig. We beginnen, rollen het uit en laten zien dat het werkt. 
Anderen zullen volgen en de oude politiek wordt op den duur e�uit gefilterd. Maar het belang�ijkste is 
dat we zijn begonnen!

De lokale pa�tijen zijn zelf verantwoordelijk en mogen zelf beslissen hoe zij de lokale stem zelf en 
eventueel meer uitgebreid gaan ve�tegenwoordigen. Uiteraard wordt dit door ONS ondersteund. De ene
lokale pa�tij kan stemmen aan de hand van de eigen plannen en het eigen pa�tijprogramma. De andere 
lokale pa�tij kan gaan kiezen voor peilingen of de inwoners continu de mogelijkheid geven hun stem te 
laten horen. Op basis van software/ infrast�uctuur zullen hier in de toekomst ook mogelijkheden voor 
worden geboden. 

Van alle software die aan de basis staat, maar ook toekomstige uitbreidingen, zal de broncode 
openbaar komen te staan, zodat de software verbeterd kan worden, maar er ook duidelijk is hoe deze is 
opgebouwd. Er zijn geen geheimen. Ook zijn de stemmingen van de lokale pa�tijen openbaar. Iedereen 
kan zien of de lokale pa�tijen ergens voor of tegen hebben gestemd. Open, transparant en samen. De 
lokale pa�tijen zijn zelf verantwoordelijk hoe zij de communicatie van eventuele eigen stemmingen en 
peilingen naar de wereld toe communiceren. Uiteraard bieden wij hier mogelijkheden voor en adviseren 
wij dezelfde transparantie.
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OPEN
Openheid draagt enorm veel bij aan
vertrouwen. Geen geheimen. Iedereen moet
voor zijn of haar eigen stem uit kunnen komen.
Natuurlijk mag je het met elkaar oneens zijn,
maar openheid moet als term stevig in de basis
van het nieuwe systeem staan.
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S T E M
E L K E  V I E R
J A A R  O P
J O U W
L O K A L E
P A R T I J

L O K A L E
S T E M
G A A T
N A A R  D E
P R O V I N C I E

W I J
N E M E N  D E
S T E M
O V E R !

Elke vier jaar stemmen inwoners op hun lokale pa�tij. 
De lokale pa�tijen brengen hun stem uit over zaken die jou aangaan, maar spelen in de provincie. 
ONS Gelderland neemt deze stem over.



ONZE mensen zijn JOUW mensen

Alles draait om mensen. In ONZE samenleving zijn het de mensen die het verschil maken. Jij maakt het 
verschil. ONS Gelderland heeft 12 mensen op haar lijst staan. Wij hebben elke kandidaat gekozen op 
basis van persoonlijke eigenschappen die belang�ijk zijn. Al ONZE kandidaten hebben dezelfde visie 
met betrekking tot ONZE democratie. Zij vinden allemaal, net als jij, dat wij meer te zeggen moeten 
hebben en vinden dat het systeem zoals dat nu staat, zorgt dat mensen niet worden gehoord en dat dit 
systeem veel en veel beter kan. Ook zijn zij, net als jij, alles behalve voorstander van eigenbelang, 
belangenverstrengeling en achterkame�tjespolitiek. Ook zij vinden allemaal dat dit moet stoppen. En 
wel zo snel mogelijk.

Goede basis en ve�trouwen

Het ONS initiatief is fragiel en kwetsbaar. Er zijn veel mensen binnen de en betrokken bij de gevestigde 
politiek die helemaal niet zitten te wachten op verande�ing. Laat staan een verande�ing waarbij de 
macht wordt te�uggegeven aan de inwoners en deze verande�ing ONS systeem fundamenteel wil gaan 
aanpassen. Wij hebben dus niet, zoals andere pa�tijen dit vaak doen, de deur wagenwijd opengezet 
voor iedereen die zich maar wil aansluiten. We hebben gezorgd voor een lijst met kandidaten die voor 
de volle honderd procent te ve�trouwen zijn, staan voor deze verande�ing en altijd het eigenbelang 
achter het algemeen belang zetten. Geen verassingen dus. Vooral in de beginfase is het belang�ijk dat 
er een goede basis wordt gelegd voor de toekomst. Een goede toekomst voor Nederland. Jouw 
toekomst. Een toekomst waar natuurlijk ook goed over is nagedacht.

De kandidaten

Kennis kunnen wij leren. Info�matie kunnen wij vergaren. E�va�ing kunnen wij in huis halen. Maar 
persoonlijke en aangeboren eigenschappen zitten in een mens zelf. Daarom ziet de lijst e�uit zoals die 
e�uit ziet. Uiteraard hebben alle kandidaten een bepaalde expe�tise en bepaalde kennis, maar is er dus 
voor deze basis voo�namelijk geselecteerd op persoonlijke eigenschappen, visie en ve�trouwen. Er 
zitten ongetwijfeld mensen tussen die je meer of minder aanspreken. Zonder dat we er iets aan kunnen 
doen, vo�men ONZE hersenen al een soo�t van mening op basis van een eerste ind�uk, wanneer we 
iemand voor het eerst zien. Heb je vragen voor of ben je benieuwd naar meer info�matie over een 
specifieke kandidaat? Laat het ONS weten. 

                                                                                             6



                                                      
               
                    

                                                                                             7

MARTIN
WITJES

1 .  L I J S T  T R E K K E N D

Raadslid - fractievoorzitter -
kaderlid voetbalclub -

ondernemer

SARAH
VAN DER

HOEK

2 .  O N D E R S T E U N E N D

Doktersassistente -
student psychologie

CHEMAINE
VONK

3 .  R E F L E C T E R E N D

Woonbegeleider
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ROBIN
MOENS

4 .  B O U W E N D

Vrachtwagenchauffeur -
ondernemer

KIM
MINKHORST

5 .  V E R Z O R G E N D

Pedagogisch
medewerker

kinderopvang -
ondernemer

ROB
WIGGERS

6 .  H E L P E N D

Oprichter stichting
Rijnwaardig - vrijwilliger
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CHANTAL
LENZEN

7 .  L U I S T E R E N D

Mantelzorgster -
student energetisch

therapeut

BAS
JANSEN

8 .  B E S C H E R M E N D

Vestigingsleider -
ondernemer -

hondentrainer (K9/
beveiliging)

LARISSA
RUTJES

9 .  S A M E N W E R K E N D

Medewerker
schoonmaakbranche
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MICHELLE
GRISHAVER

1 0 .  C O M M U N I C E R E N D

Ondernemer -
medewerker horeca

SVEN
BURGER

1 1 . V E R B I N D E N D

Coach - ondernemer

DANIEL
FUTSELAAR

1 2 .  S T U R E N D

Key user SAP processen



Toekomst

Ook bij het stemmen op een pa�tij in de provincie is het belang�ijk om te weten wat deze pa�tij buiten de 
provincie wil gaan doen. Door te stemmen plaats je die pa�tij namelijk in een positie van waa�uit het 
gemakkelijk wordt een volgende stap te zetten. Heel no�maal en eerlijk dus dat wij dit in dit document 
meenemen. Alles in de basis zo duidelijk mogelijk, zodat jij een goede beslissing kan nemen in het 
stemhokje in maa�t 2023. 

Vanuit ONS Gelderland wordt er uitgebreid naar de andere provinciën, waarbij er hetzelfde wordt 
neergezet als in Gelderland. Er is namelijk twee jaar de tijd om ONS goed neer te zetten voor de 
landelijke verkiezingen in 2025. Ook hier draait het allemaal om mensen, want dat is waar wij het 
uiteindelijk ook allemaal voor doen. Dit betekent niet dat wij koste wat het kost in elke provincie 
ve�tegenwoordigd willen of gaan zijn voor de landelijke verkiezingen. De kwaliteit is vele malen 
belang�ijker dan de kwantiteit. Alle ve�tegenwoordiging moet precies zijn zoals het moet zijn, eerlijk, 
stabiel en zonder eigenbelang. Wij willen geen "rotte appels" e�uit moeten halen. Wij beginnen liever 
zonder "rotte appels". Maar aan goede mensen ontbreekt het niet in Nederland. Daar zijn wij van 
ove�tuigd.

Ko�t gezegd willen wij in Den Haag dus ook de lokale stem laten horen. Maar als het aan ONS ligt 
mankee�t er wel het een en ander aan hoe er momenteel daar wordt gestemd. Er wordt eigenlijk alleen 
maar uitgegaan van zetels. En een zetel staat weer voor het aantal kiezers. Het aantal mensen dus. 
Te�wijl er soms iets in stemming gebracht wordt wat alle mensen aangaat. En soms een specifieke 
provincie. Er moet eigenlijk een onderscheid komen met betrekking tot wat een zetel waard is. Laten wij 
om het simpel te houden een voorbeeld noemen. Een voorbeeld van een kwestie die iedereen wel 
bekend voorkomt. Ook in Gelderland. Want ook in Gelderland heeft één van deze kwesties een grote 
invloed op, bijvoorbeeld, ONZE po�temonnee. Het gas in Groningen. Wordt er gestemd over wat er met 
het gas moet gebeuren? Of wordt er gestemd over eventuele compensatie van de inwoners van 
Groningen? De ene kwestie gaat alle Nederlanders aan, ook de inwoners in Gelderland, te�wijl de 
andere kwestie grote invloed heeft op de inwoners van Groningen.
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Het heden zal in ONZE toekomst het verleden
zijn. Wat de toekomst brengt is niet zeker. Maar
dat we invloed op ONZE toekomst hebben is dat
wel. Bij de pakken neerzitten is geen optie.
Morgen begint vandaag.

M A R T I N  W I T J E SM A R T I N  W I T J E S

https://nl.wiktionary.org/wiki/provinci%C3%ABn


Steun jij ONS?

Steun jij ONZE nieuwe democratie? Ben jij ook klaar met hoe het op dit moment allemaal is geregeld en 
wil jij je inzetten voor de inwoners van Nederland? ONS Zevenaar, ONS Gelderland en ONS Nederland 
hebben veel mooi werk aan de winkel! Wij komen na de verkiezingen in maa�t graag met je in contact. 
Om te zorgen dat er een goede basis ligt, wordt Het ONS initiatief per provincie uitgerold. We kunnen 
niet alles tegelijk. Dus het kan zijn dat je na je aanmelding even geduld moet hebben, maar wij nodigen 
je uit ONS een be�icht met motivatie te sturen naar contact@onsgelderland.nl of neem contact op met 
Ma�tin Witjes. Alle contactinfo�matie kun je vinden op ONZE website www.onsgelderland.nl.

ONS adviesprogramma

Daar is ie dan eindelijk. ONS adviesprogramma. Wij hopen dat het inmiddels duidelijk is dat wij veel 
meer zijn dan wéér een nieuwe pa�tij. Zoals we hebben uitgelegd, is het adviesprogramma een eigen 
idee hoe wij denken dat het beter kan, maar voeren wij uit wat de inwoners willen. Zelfs op sommige 
punten binnen dit adviesprogramma verschillen de kandidaten met elkaar van mening. En hoe mooi is 
dat eigenlijk?! Met elkaar verschillen van mening, maar ondanks dat tóch SAMEN bouwen aan een 
mooie en eerlijke toekomst? Zo zien wij het graag. Jij ook? 
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S A M E N  Z I J N
W I J  D E
S C H A K E L
N A A R  D E
T O E K O M S T

http://www.onsgelderland.nl/
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Adviesprogramma Gelderland

ALGEMEEN/ OVERIG
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V�ijheid en respect voor iedereen.
Stoppen met de pola�isatie in de samenleving.
Politiek beg�ijpelijk en verstaanbaar maken voor iedereen.
Benaderbaar zijn voor iedereen.
Jouw stem niet alleen lokaal, maar ook hogerop gehoord.
Altijd iemand die jou ve�tegenwoordigt.
Direct contact met ve�tegenwoordigers van de samenleving.
Een meer open samenleving, waarbij de macht weer bij jou, de inwoner ligt.
Open, eerlijke en transparante communicatie.
SAMEN is het devies.

De inwoners van Gelderland via de lokale pa�tijen zelf laten meebeslissen.
Lokale initiatieven van inwoners via de lokale pa�tijen steunen.
Ruime steun voor de kleine(re) ke�nen. Leefbaarheid, bereikbaarheid en faciliteiten.
Stevig overleg met Den Haag en niet zomaar anderen de koers van Gelderland laten bepalen.
Er wordt niets meer door Den Haag zomaar bij Gelderland en haar gemeenten "over de schutting" 
geworpen.
Geen Gelderlander mag in a�moede leven.
Sneller werk maken van projecten, minder bureaucratie en nodeloos ve�tragende regels.
Verkeersveiligheid wegen/ k�uispunten en onderlinge bereikbaarheid gemeenten verbeteren.
Invloed van buiten Gelderland waar Gelderland lasten van heeft, dient gecompenseerd te worden 
met lusten.



BESTUUR VAN DE PROVINCIE

Het bestuur van de provincie moet anders. Sowieso geen bestuur om het besturen. Er moet meer 
betrokkenheid komen, maar die komt niet vanzelf. Het initiatief moet worden genomen. Daa�naast is 
Gelderland gebaat bij open en transparant bestuur.

CULTUUR EN IDENTITEIT

Mensen hechten veel waarde aan de eigen cultuur en identiteit. Dit wil niet zeggen dat mensen niet 
open staan voor andere culturen en identiteiten. Er mag nooit worden geto�nd aan deze beg�ippen. De 
eigen cultuur en identiteit mag niet worden ondergesneeuwd/ achtergesteld. Om de hechting en 
grotere Gelderse cultuur en identiteit te vergroten, wordt de nad�uk gelegd op samenwerkingen binnen 
de provinciegrenzen.
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De inwoners van Gelderland via de lokale pa�tijen zelf laten meebeslissen.
De lokale stem door middel van de lokale pa�tijen is bindend.
Slechts een adviserende rol aan de gemeenten en lokale pa�tijen.
Gemeenten meer v�ijheden geven, snoeien in provinciale regels waar dit kan.
Minder exte�ne inhuur en uitbesteding.
Ambtenarenapparaat efficiënter maken. Minder praten, meer handelen.
Geen achterkame�tjes meer. Open en in de voorkamer aanbieden en verdelen van lusten en lasten.
Geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden. Dynamisch bestuur.
Open en transparante communicatie van beslissingen, uitgaven etc.
Stevig overleg met Den Haag, niet zomaar een bovenlaag de koers van Gelderland laten bepalen. 

In kaa�t brengen of er gemeenten zijn die slechter zijn geworden van in het verleden gedane 
fusies.
Niet to�nen aan de identiteit, cultuur en tradities van gemeenten.
Samenwerking binnen de provinciegrenzen.
Behouden en stimuleren van monumenten, evenementen en tradities.
Ruimte voor andere culturen en identiteiten zónder dat de Nederlandse cultuur wordt 
achtergesteld/ verdrongen.
ONZE (lokale) histo�ie moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Geen sluiting/ ve�minde�ing meer van musea en bibliotheken.
Culturele en geschiedkundige stukken buiten de provinciegrenzen moeten naar de provincie 
worden gehaald.
Gemeenten waar bijvoorbeeld opgravingen worden gedaan, moeten profiteren van de 
(media)aandacht die dit opleve�t. 



WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Gelderland moet de natuur die het heeft koesteren. Er moet voldoende groen zijn in en om ONZE 
gemeenten waar ontspanning kan worden gezocht. Het moet gemakkelijk worden projecten uit te 
voeren waarbij er flexibeler moet worden omgegaan met landelijke en Europese regeltjes. Geen 
verdichting wanneer dit niet past. Gelderland moet een voorbeeld worden met betrekking tot het 
oplossen van de woningnood.

 INFRASTRUCTUUR EN BEREIKBAARHEID

Goede bereikbaarheid leve�t ONS veel op. Lange reistijden kosten de economie geld en ONZE tijd is 
kostbaar. Iedereen moet zich snel, veilig en comfo�tabel kunnen verplaatsen. Mensen moeten zelf 
kunnen bepalen hoe zij zich het liefst willen verplaatsen en de mogelijkheden daa�toe k�ijgen. Er moet 
dus niets worden opgedrongen. Hoe mensen zich verplaatsen maakt niet uit, zolang het maar veilig kan. 
Alle weggeb�uikers moeten rekening houden met elkaar. Geld moet evenredig verdeeld worden.
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Provinciale streekplannen flexibeler laten zijn en veel meer rekening houden met de lokale 
bestemmingsplannen.
Stikstof niet meer doorslaggevend laten zijn.
Geen natuur/ grond beschikbaar stellen voor zonnepanelen/ -parken en windturbines.
Gemeenten moeten gemakkelijker kunnen uitbreiden. Groei kleine(re) gemeenten/ ke�nen 
stimuleren.
Het bouwen van woningen moet sneller, efficiënter, grootschaliger en slimmer. Er moet voldoende 
betaalbaar aanbod zijn (huur en koop) voor de inwoners van Gelderland, waarbij de te�m 
betaalbaar moet worden herove�wogen. Meer sociaal en passend bij de behoefte.
"Laag hangend f�uit" benutten met betrekking tot de woningnood, zoals pe�manente bewoning 
recreatiewoningen, uitbreiding woonwagenkampen etc.
Meer controle en actie op het gebied van leegstand panden en mogelijkheden herbestemmen naar 
woonbestemming.
Verdichting/ verstedelijking tegengaan indien dit lokaal niet gewenst of gepast is.
Hinder tot een minimum beperken en het liefst voorkomen voor inwoners met betrekking tot 
(nieuwe) indust�ie, datacenters, grote dist�ibutiecentra, bouwwerkzaamheden etc.
Er moet ha�monie zijn waarbij geen enkele pa�tij voor de ander mag onderdoen. Ook hier is SAMEN 
het beg�ip wat we moeten nastreven. Per regio kunnen de afspraken en de uitvoe�ing anders zijn.

Veiligheid Provinciale wegen verbeteren. Openbare kaa�t met ongevallen en gevaarlijke 
k�uispunten samenstellen. P�io�iteitenlijst van aanpak(k�uis)punten maken. Waarschuwingsborden 
plaatsen bij onveilige wegen. Indien nodig bomenkap als deze herplant worden.
Onde�zoeken of er behoefte is aan het overdragen aan gemeenten van wegen, k�uispunten etc. 
�Witte K�uis Babbe�ich).
In kaa�t brengen en preventief aanpakken problematiek die ONS te wachten staat door bouw 
woningen en uitbreiding gemeenten, zoals verkeer/ infrast�uctuur.

https://context.reverso.net/translation/dutch-english/effici%C3%ABnter


ONDERWIJS EN SPORT

Goed onde�wijs is belang�ijk voor ONZE toekomst. Niet alleen ONZE kinderen en jongeren dienen de 
beschikking te hebben over goed, degelijk en onafhankelijk onde�wijs. Ook doorontwikkeling en 
(bij)scholing van werknemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verdient p�io�iteit. Spo�t 
en voeding moet op een praktische manier aandacht k�ijgen op scholen.

ECONOMIE EN SOCIALE ZAKEN

Onze economie is kwetsbaar. Mensen hebben steeds meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De 
provincie moet besparen door efficiënt te werken. ONZE inwoners moeten profiteren van de voordelen 
die dit de provincie opleve�t. Afschaffen kosten voor de laagste inkomens. Geen Gelderlander mag in 
a�moede leven. Bezuinigen indien nodig, maar nooit op zaken die invloed hebben op het welzijn.
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Zaken als Lelystad Airpo�t en Noordtak Betuwelijn niet ten koste van de leefbaarheid en omgeving. 
Vergaande alte�natieven onde�zoeken voor "knelpunten" �Noordtak Betuwelijn). Desnoods onder 
de grond en om gemeenten en ke�nen heen leggen. Relevante gemeenten laten beslissen.
Stikstof niet langer doorslaggevend laten zijn voor de verbete�ing en uitvoe�ing van ONZE 
infrast�uctuur en ONZE (bouw)projecten.
Vaa�t maken met projecten zoals het doo�trekken van de A15.
Snelheid ko�t voor en na k�uispunten provinciale wegen verlagen (zoals in Duitsland). Geen 
snelheidsverlagingen vanwege stikstof. Eventueel wel wanneer dit veiliger is. Snelheid verlagen op 
bekende gevaarlijke wegen totdat deze wegen veilig zijn.
Voldoende fiets- en wandelpaden en deze aantrekkelijk maken. Ook voor recreatie. Fietsen 
stimuleren in centra en hier voldoende mogelijkheden voor beiden.

Samenbrengen van het onde�wijs en het bed�ijfsleven.
Niet meer spreken van "laag opgeleid", maar praktisch opgeleid en de aandacht geven aan deze 
studenten die zij verdienen.
Stimuleren van samenwerking scholen en kenniscentra om verdere fusies te voorkomen.
Inzetten voor kleinere klassen.
Alle thema's van het Nationaal Spo�takkoord voor laten komen in het nieuwe coalitieakkoord.
Kleine(re) en st�ucturele voo�zieningen moeten voor grootschalige spo�tevenementen gaan.
Steunen van praktische educatie op basisscholen op het gebied van gezonde voeding.
Geen kunstgrasvelden om bodemve�vuiling tegen te gaan.

Geen nieuwe belastingen heffen/ belastingen verhogen voor inwoners.
Moto��ijtuigenbelasting/ opcenten (zolang deze inkomstenbron bestaat) eerst voor ONZE wegen 
geb�uiken.
Pleiten voor behoud en stabiele inkomsten uit het Rijk, inkomsten uit kilometerheffing niet 
accepteren. Extra inkomsten en rese�ves aanwenden voor a�moedebest�ijding.



NATUUR, LANDBOUW EN ENERGIE

We moeten zuinig omgaan met ONZE natuur. Ve�vuiling door chemische stoffen kan ONS milieu voor 
lange tijd en soms onherstelbaar schaden. Dit verdient de aandacht in plaats van stikstof en CO2. De 
milieuschade op ONZE planeet wordt mede veroo�zaakt door CO2 reducerende maatregelen zoals het 
plaatsen van windturbines. Boeren moeten zonder dwang en d�uk kunnen blijven boeren. Er moet 
voldoende natuur zijn in en om ONZE gemeenten, maar dit mag niet ten koste gaan van ONZE boeren 
en uitdagingen zoals het woningteko�t.
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Focus van subsidies leggen op:
Ve�vullen van arbeidsplaatsen (voor inwoners uit Gelderland).
Tegengaan van milieuve�vuiling in plaats van CO2 besparende maatregelen.
Uitvoeren van sociale (bouw)projecten en bouwprojecten voor sta�ters.
Vergroten sociale cohesie.

Geen nieuwe opvang van vluchtelingen verplichten in ONZE gemeenten.
Heffingen en kosten met betrekking tot grondwate�winning overhevelen naar waterschappen, open 
bodemenergiesystemen niet meer ontheffen.
Onde�nemers laten onde�nemen en niet lastigvallen met regeltjes, maar meer ondersteunen.
Aanbestedingen en projecten laten uitvoeren door lokale (provinciale) pa�tijen.
Open, eerlijk en transparant met betrekking tot projecten en aanbestedingen.
Meer pinautomaten en het geb�uik van contant geld niet verder te�ugd�ingen/ ontmoedigen.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de eigen organisatie inzetten.
NUON gelden geb�uiken voor leefbaarheid beginnend bij basisbehoeften. 

Stoppen met het klimaatbeleid op het gebied van CO2, maar meer de focus leggen op ve�vuiling 
door stoffen die in ONZE bodem en ONS water terechtkomen.
Meer belasten van milieuve�vuilende activiteiten (vooral met hevige/ langdu�ige milieuschade/ 
invloed op het milieu). Voorkomen gedwongen ve�trek bed�ijven.
Behoud van natuur door géén zonneparken en windturbines te bouwen.
Maximale focus leggen op ke�nenergie. Gelderland moet voorop lopen.
Verspilling tegengaan.
Investeren in de natuur zonder dat ONZE boeren hier de dupe van worden.
We moeten invloed uit kunnen oefenen op en recreëren in ONZE natuur, maar we moeten de natuur 
wel de �uimte geven. De wolf bijvoorbeeld, hoo�t nu in Gelderland. Net zoals in het verleden. Er is 
nu eenmaal sprake van ontwikkelingen binnen ONZE natuur.
Geen onnodige bomenkap, maar juist meer bomen aanplanten. Bij kap bomen herplanten.
Boeren besche�men door te stoppen met klimaatregels uit Den Haag uit -/ door te voeren.
Mens en natuur moeten in ha�monie samen bestaan. SAMEN zijn wij verantwoordelijk voor ONZE 
natuur.
De veestapel niet verkleinen, nad�uk leggen op innovativiteit, die�v�iendelijkheid, scherpe(re) 
controles.



 DIERENWELZIJN

ONZE dieren zijn belang�ijk. Een groot deel geb�uiken wij voor consumptie. Dit neemt niet weg dat wij 
ONZE dieren een pijnloos en stressv�ij leven moeten gunnen. Dat zij naar de slachtbank gaan is voor 
deze dieren al erg genoeg. Strenger optreden tegen ove�tredingen en minder waarschuwen. 
Onde�nemingen die handelen in en fokken met dieren dienen bij misstanden ook strenger te worden 
aangepakt.

JEUGD EN JONGEREN

ONZE jeugd en jongeren zijn ONZE toekomst. Voor hen bouwen wij aan de toekomst waar zij weer 
verder aan gaan bouwen. Zij moeten meer betrokken worden en een belang�ijke(re) rol k�ijgen in ONZE 
samenleving. Wij moeten beter naar hen luisteren. Wij zijn gebaat bij goed opgeleide jongeren die 
sociaal én emotioneel sterk in het leven staan.

  
OUDEREN, ZORG EN KWETSBAREN

ONZE ouderen hebben hard gewerkt ONS land op te bouwen. Zij verdienen de aandacht en de zorg die 
hen toekomt. We kunnen het niet toelaten dat zij "verpieteren" in een ve�zorgingstehuis of afglijden in 
eenzaamheid als zij niet beschikken over sociale contacten.
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Geitenhoude�ijen moeten kunnen worden uitgebreid. Nieuwe geitenhoude�ijen kunnen worden 
gesta�t afhankelijk van de lokale situatie (afstand omwonenden, bezwaren, ove�ige bed�ijven etc.). 
We moeten het SAMEN doen. Er moet vaa�t worden gemaakt met het onde�zoeken tussen de 
oo�zaken geitenhoude�ijen en longontsteking.

Strenger straffen voor e�nstige mishandeling / ve�waarlozing van dieren.
Aanpakken broodfokkers en fokkers van dieren met e�felijke aandoeningen.
Strenger aanpakken van dierenleed tijdens dierentranspo�ten en in slachthuizen.
Geen verbod op reclame voor vlees.
Dieren in het wild de v�ijheid geven, waarbij ha�monie moet worden nagestreefd.

Jongeren meer betrekken bij en info�meren over de provincie en de politiek.
Adviesraad van jongeren bij vraagstukken die hen aangaan en spelen in de provincie.
Samenbrengen scholen en bed�ijfsleven en gedegen stageplaatsen en sta�tersfuncties stimuleren.
Stimuleren van gedegen onde�wijs, ook op het gebied van spo�t en gezonde voeding.
Stimuleren van bouwprojecten voor sta�terswoningen.
Provinciebreed de problematiek van ONZE jongeren in kaa�t brengen.

Initiatieven tegengaan eenzaamheid bij ouderen steunen en deze provincie breed aanvliegen.
Kleinschalige en meer persoonlijke zorg stimuleren wanneer dit een voordeel opleve�t.
Meer welzijnsvoo�zieningen om de levenskwaliteit te vergroten.
Openbaar ve�voer betaalbaar houden voor ouderen die geen auto meer �ijden. 



  HANDHAVING EN VEILIGHEID

Iedereen verdient een veilige leefomgeving. Wij tolereren geen c�iminaliteit, geweld en 
ordeversto�ingen. Misdaad moet strenger worden bestraft. Herhaalc�iminaliteit (recidive) al helemaal. 
Zedenzaken zoals kinde�misb�uik moeten niet worden benaderd als altijd "behandelbaa�". Hier zijn de 
�isico's te groot voor. Niet adequaat controleren op een V.O.G. aanpakken, wanneer er achteraf een 
zedenmisd�ijf blijkt te zijn gepleegd.
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Gedegen controle op de bereikbaarheid van stadscentra voor ouderen die zich moeilijk kunnen 
verplaatsen (rollator/ invalide wagen etc.).
Faciliteren van digitale ondersteuning/ weerbaarheid en cursussen voor ouderen.

Meer volwaardige agenten. Huidige BOA’s opleiden. Meer v�ijwilligers. Meer (buu�t)bemiddeling bij 
conflicten.
Ve��uiming openingstijden politiebureaus, betere bereikbaarheid. Liefst 24/7.
Meer en betere wijkcentra en ondersteuning bij het opzetten van deze centra.
Buu�tpreventie verder stimuleren en deelnemers meer bevoegdheden geven.
Geb�uik van zelfverdedigingsmiddelen door een slachtoffer bij een misd�ijf gedogen of minder 
streng bestraffen.
Zichtbaarheid van de politie op straat vergroten. C�iminaliteit en gevaarlijk weggedrag aanpakken, 
geen nodeloze bonnen sch�ijven.
Opvang van vluchtelingen dient te geschieden in de regio, gemeenten moeten geen hinder 
onde�vinden, omdat Den Haag deze problematiek bij hen over de schutting gooit.



https://www.onsgelderland.nl 
contact@onsgelderland.nl 

06 232 72 664

BANK NL 25 RBRB 8836 9833 08 
KVK 87599813

                                                                                            21

  




