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Vastberaden,
solide, maar
met net een
beetje meer
lef
DEVENTER
BELANG
VOOR EN MET JOU

We leven in een tijd van onzekerheid. Mensen leven
tussen hoop op betere tijden en vrees voor de toekomst. Wat we nu vooral willen is persoonlijke
verbinding. Als burger wil je nu meer dan ooit inspraak hebben en richting geven. Daadkracht is
waar het vaak aan ontbreekt. En dat kan alleen als
je het anders doet.
Deventer Belang staat voor toegankelijke en begrijpelijke
politiek die dicht bij de belangen van de inwoners van de
gemeente Deventer blijft. Persoonlijke verbinding tussen
het bestuur en de burger. Inwoners hebben invloed op
onze agenda en bepalen daarmee onze richting in de
Deventer politiek.
Als volksvertegenwoordigers in de gemeente Deventer staat
Deventer Belang voor praktische, transparante en
toegankelijke politiek. De inwoners van Deventer hebben
wat ons betreft het recht om actief op de hoogte te
worden gehouden van plannen in hun leefomgeving, zij
mogen en kunnen daarover meedenken en mogen daarin
transparantie en eenduidige communicatie van de
gemeente verwachten. Deventer Belang staat voor duidelijke taal én voor daadkracht: minder praten en meer doen.
We durven daarbij ook na te denken over alternatieve
mogelijkheden: vastberaden, solide maar met net een beetje meer lef. Beleid moet realistisch zijn, een duidelijk financieel kader kennen en passen bij de belangen van onze
inwoners. Daarbij worden we niet beperkt door landelijke
politiek of overtuigingen.
Deventer belang, voor en met jou
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ANDERS toekomstgericht

Voor een
duurzame
gemeente
Wij stimuleren lokale
(burger-)initiatieven die
ons een stap dichterbij
onze doelstelling van een
energieneutrale gemeente
brengen .
Lees meer

“Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op
te wekken.”
1. Verlagen van ons energieverbruik is wat hoog op de actielijst
staat. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Klinkt
simpel en dat is het ook.
Vervolgens zijn andere manieren van energieopwekking en het
verduurzamen van bestaande bouw zijn dé ‘to do’s’ als we een
duurzame gemeente Deventer willen voor de toekomst. Voor onszelf
en onze (toekomstige) kinderen. Oplossingen met lage impact op de
leefomgeving en geen risico’s voor onze gezondheid.
ANDERS toekomstgericht
Lokale (burger)initiatieven brengen ons een stap dichterbij een
energieneutrale gemeente. Kennis en kunde is beschikbaar voor jou
als inwoner. Zo moedigen we het uitwerken van eigen plannen aan.
Een dorpsmolen op een boerenerf, een zonnepark van een groep
buurtgenoten of een collectief van buren voor een gasloze wijk. Voor
grootschalige energieopwekking, zoals mega windturbines, is in onze
gemeente geen plek.
Nog meer ANDERS? Dat groen, kan groener!
Naast oog op de energietransitie hebben we oog voor groen in
de gemeente Deventer. Klimaatverandering is aan de orde van de
dag. Vergroening is nu én in de toekomst van ongekend belang. Het
planten van bomen, toetsen van nieuwe vergroeningsplannen zijn
initiatieven waar we ons voor inzetten.

Wij doen het ANDERS

Slim
omgaan
met afval
Wij zetten in op nascheiding.
Beter voor het mileu en beter
voor jouw portemonnee!
Lees meer

“Afval nascheiden, de enige plek waar
scheiden de bedoeling is.”
2.

Diftar, het gedifferentieerde tarief voor je afval. Diftar
stimuleert inwoners zo op betere afvalscheiding en vergroot milieubewustzijn met een financiële prikkel.
Vastgesteld is het dalende gebruikersgemak, verhoging van de
kosten, containers voor de deur en toename van illegale stort en
zwerfafval. We willen het anders doen.
Wij doen het ANDERS
De oplossing zit in: nascheiding. Vele malen efficiënter dan Diftar
en dus beter voor het milieu en jouw portemonnee. Willen we het
anders doen? Dan gaat de gemeente daadkrachtig op zoek naar
mogelijkheden voor nascheiden van afval. Samen zoeken en
onderzoeken we oplossingen voor het terugdringen van zwerfafval.
Ook het storten van afval tot 1.000 kilo moet weer mogelijk gemaakt
worden. Zo gaan we illegale stort weer tegen in Deventer!

ANDERS kijken

Een open
blik op
wonen
Wij willen ruimte voor alternatieve woonoplossingen
zoals tiny houses om het te
kort aan woningen tegen te
gaan.
Lees meer

“Alternatieve woonoplossingen geven
meer mensen een thuis.”
3. Het tekort aan passende woonruimte is ook jou niet ontgaan.
Bestaande plannen sluiten onvoldoende aan de wensen van jou als
inwoner.
ANDERS kijken
De vraag stijgt naar levensbestendig wonen en meer
eenpersoonshuishoudens. Samen anders kijken om aan deze vraag
invulling te geven is noodzakelijk. Er moet ruimte zijn voor alternatieve
woonoplossingen. We zien het voor ons: tiny houses of
knarrenhofjes.
Ook moeten dorpen kunnen mee bepalen hoe invulling gegeven wordt
aan woningbouw; júist op die plekken waar de woningbouw beperkt
moet blijven.
Dit gaan we ANDERS doen
De gemeente uitdagen en stimuleren te zoeken en te onderzoeken
welke wensen er zijn in onder jou als inwoner van Deventer. De open
blik dus! Een belangrijke spil voor het verder maken van plannen om
woonoplossingen te creëren.

ANDERS denken

Creatief,
veilig en
groen
Een groene, schone en veilige
openbare ruimte is waar voor
ons de leefbaarheid in Deventer mee begint. En daar gaan
we creatief mee om.
Lees meer

“Een groene, schone en veilige openbare
ruimte is waar voor ons de leefbaarheid in
Deventer mee begint.”
4.

Spelen, sporten en ontspannen, dat maakt het wonen en
leven in Deventer leuk! Logisch dus ook dat een groene, schone en
veilige openbare ruimte een randvoorwaarde is voor iedere inwoner,
van jong tot oud.
ANDERS denken
Anders gedacht is creatief, veilig en groen leven een basis
behoefte van elke inwoner. Daarom zet Deventer Belang zich in
voor meer groen en het aanplanten van meer bomen in de openbare
ruimte. Een betere uitvoer van het beeldkwaliteitsplan, waarin we
goed weten hoe dat beeld eruitziet. We investeren in speeltoestellen, goede straatverlichting en innovatieve bestrijdingsmethodes
voor onkruid en ongedierte. Niet onbelangrijk: we onderzoeken op
welke creatieve manier we voorkomen dat er vernieling is in de openbare ruimte. Zo kunnen we samen genieten van wat de gemeente
Deventer te bieden heeft.

ANDERS doen we het samen

Burger
initiatief
Inspraak en deelname van de
inwoners bij het bedenken
en uitvoeren van beleid voor
onze gemeente.
Lees meer

“We staan open voor ideeën van inwoners
die ons nieuwe mogelijkheden kunnen
laten zien.”
12. Inspraak en deelname van inwoners bij het bedenken en uitvoeren van beleid voor onze gemeente zou doodnormaal moeten zijn.
ANDERS doen we het samen
We hebben als Deventer Belang de mooie taak om jou als inwoner van
Deventer te mogen vertegenwoordigen. Prachtig natuurlijk! Maar
ook wij weten niet alles.
Daarom is het belangrijk dat alle inwoners, die dat willen, een rol
kunnen spelen bij de plannen die we als gemeente maken. We staan
open voor jouw ideeën die ons nieuwe mogelijkheden laten zien voor:
een duurzaam Deventer, die kunnen meedenken over hoe we de
plannen voor de huisvesting beter aan kunnen laten sluiten bij de
wensen in onze gemeente en die zelf plannen bedenken die ons
verrassen.
Want alleen samen komen we verder. Het succes van een project
is mede-afhankelijk van het goed en tijdig betrekken van onze
inwoners. Stappen zetten dus om die participatie en inspraakmogelijkheden te verbeteren voor onze inwoners!
Concreet gaan we aan de slag om in duidelijke context te ont
wikkelen. De spelregels dus! Gezamenlijk geven we vervolgens invulling aan participatie over complexe onderwerpen die van invloed
zijn op jou. Als volksvertegenwoordigers gaat het er namelijk niet om
wat wij willen, maar om wat jij wilt!

probeer iets ANDERS

Spanning
onder de
grond
Hoogspanningskabels
horen onder de grond voor
meer woongenot en meer
woonruimte voor jou als
inwoner.
Lees meer

“Meer woongenot en meer leefruimte met
hoogspanningskabels onder de grond.”
5. Hoogspanningskabels horen wat ons betreft onder de grond.
Waarom? Veel meer woongenot, maar ook mogelijkheden voor meer
woningbouw en uitbreiding van de groene ruimte.
Probeer iets ANDERS
De hoogspanningstracés onder de grond, waarom niet? Dit
kan in een prachtig groen recreatief lint door de stad worden
getransformeerd. Het is al langer mogelijk om hoogspanningslijnen
tot een bepaald vermogen onder de grond aan te leggen. Vaak wordt
nog gekozen voor een hoogspanningsverbinding in plaats van een
zogenaamde kabelaanleg. Kabelaanleg is vaak duurder en bemoeilijkt
eventueel onderhoud en reparaties. Daarom zeggen wij:
“Ondergronds waar het kan, bovengronds waar het moet.”
Dit kan uitsluitend op die specifieke plekken waar hoogspanningskabels momenteel de leefbaarheid, huisvesting en mogelijkheden
van de gemeente benadeeld.

probeer het ANDERS extra

Blijven
sporten en
spelen
Daarvoor zijn extra investeringen in buurthuizen, speeltuinen en (sport)verenigingen
nodig.
Lees meer

“Goede buurtvoorzieningen voor jong en oud
zijn de basis voor sociale leefbaarheid”
6. Voorzieningen voor jong en oud zijn van onschatbare waarde
voor de sociale leefbaarheid van de gemeente Deventer. Denk aan
buurthuizen, speeltuinen en verenigingen. Door de Coronaperiode hebben juist die voorzieningen veel tegenslag gehad, vaak lang
gesloten en geen of weinig inkomsten.
Probeer het ANDERS,
Extra investeren in voorzieningen die de sociale leefbaarheid
bevorderen. Juist nu! Samen proberen we het anders. Gezamenlijk met gebruikers en de vele vrijwilligers van de buurtvoorziening
gaan we aan de slag. We maken samen unieke plannen om structureel en voor de lange termijn te investeren in het behoud van goede
buurtvoorzieningen voor jong & oud. Want blijven sporten, spelen en
ontmoeten maakt inwoners gelukkiger.

ANDERS beleven

Groen
rond ‘De
Kien’
Enthousiast kijken we naar
het project De Kien. Belangen
borgen van omwonenden en
behoud van groen rondom De
Kien zien wij als onze taak.
Lees meer

“Meer ruimte voor wonen en werken in
Deventer, maar met respect voor de
omgeving.”
7.

Enthousiast kijken we naar het project ‘De Kien’. Meer ruimte voor wonen en werken in Deventer. Belangen borgen van
omwonenden en behoud van groen rondom ‘De Kien’ zien wij als onze
taak.
ANDERS beleven
Ontwikkeling van het project ‘De Kien’ anders beleven? Dat kan.
Door vroegtijdig bij te sturen en toe te zien op de belangen van
omwonenden, het duurzaamheidseffect nooit en te nimmer uit het
oog te verliezen en je in te leven in het leefbaarheidsaspect van het
project. Dat blijven we vanuit Deventer Belang altijd benoemen en
naar voren brengen, dat is waar je op kunt rekenen.

ANDERS communiceren

‘Snap je
wat ik
bedoel?’
Begrijpelijke en op de situatie
gerichte informatie speciaal
voor jou als inwoner door de
gemeente. Dan begrijpen we
elkaar net een beetje beter.
Simpel toch?
Lees meer

“Heldere communicatie en informatievoorziening door de gemeente.”
8. Begrijpelijke en op de situatie gerichte informatie speciaal voor
jou als inwoner door de gemeente. Dan begrijpen we elkaar net een
beetje beter. Simpel toch?
Als inwoner van de gemeente wil je goed, snel en begrijpelijk geïnformeerd worden over activiteiten die in jouw buurt staan te gebeuren
of die voor jouw persoonlijke situatie van belang zijn, dat is wat wij
belangrijk vinden. We willen dat je als inwoner persoonlijk wordt geïnformeerd als er plannen zijn die van invloed zijn op je leefomgeving.
Veranderingen in je buurt wil je van ons als gemeente horen en niet
via de krant lezen of via een bericht op de sociale media kanalen.
ANDERS communiceren
Persoonlijk communiceren, dat is wat wij willen. Dat doen we met
een brief of e-mail met informatie die belangrijk is voor jou. En als jij
afhankelijk bent van informatie van de gemeente, omdat je bijvoorbeeld een uitkering, financiële hulp of (jeugd)zorg ontvangt, dan willen we dat je snel en gemakkelijk begrijpelijke informatie kunt vinden
die jou verder helpt.
Hoe we dat ANDERS doen?
Vooruitgaan, dat is wat we willen. In alle communicatiekanalen zetten we in op vooruitgang, zoals de website en sociale media. Informatie wil je met een paar klikken kunnen vinden en je wilt je vragen
kunnen stellen op een manier die bij je past: telefonisch, per e-mail
of Whatsapp. Zo is de gemeente altijd bereikbaar voor jou.

probeer het ANDERS

De Keizer
staat
sterk
Een flinke voorsprong nemen
we door risico’s en kosten in
kaart te brengen. De Keizer
mag niet het ‘nieuwe Mimik
debacle’ worden.
Lees meer

“De Keizer mag niet het ‘nieuwe Mimik
debacle’ worden.”
9. Een flinke voorsprong nemen we door risico’s en kosten grondig vooraf in kaart te brengen voor de plannen van het voormalige
Filmhuis De Keizer. Een financieel debacle zoals bij MIMIK, waarbij twee
keer zoveel bouwkosten zijn gemaakt dan begroot, willen we voorkomen. Het plan voor de nieuwe Keizer staat niet op zich en is nauw verbonden met De Kien. Kijkend naar de exploitatie van het nieuwe Filmhuis de Keizer willen we de kosten zo laag mogelijk houden. Denk aan zo
laag mogelijke huisvestings- en energiekosten voor gebruikers en het
benutten van opbrengsten uit de verhuur. Dat is wat er moet gebeuren.
Wij vinden dat besluitvorming pas plaats kan vinden, nadat alle
risico’s en kosten goed in kaart zijn gebracht. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met het huidige project, dan pas draagt de
gemeente Deventer haar deel van de risico’s en investeert zij
gemeenschapsgeld.
Probeer het ANDERS
Deventer Belang wil daarom dat risico’s mede gedragen worden door
de betrokken partners en dus niet uitsluitend door de gemeente.
Om dat te bereiken is een gelijkwaardig team van partners nodig.
Belangen worden afgestemd en liggen in lijn met het eindresultaat. Een eindresultaat waarin een verantwoorde investering wordt
gedaan die bijdraagt aan cultuur en leefbaarheid in Deventer. Pas
als iedereen weet waar hij of zij aan toe is kan een besluit worden
genomen en kan het startschot gegeven worden.

ANDERS omgaan

Dementie
vriendelijk
Deventer
Een dementievriendelijke
gemeente, zodat meer
inwoners mee kunnen
blijven doen. Samen blijven
genieten van onze prachtige
stad moet voor iedereen
mogelijk zijn.
Lees meer

“Een inclusieve stad Deventer: iedereen
doet mee!”
10.

Een dementievriendelijke gemeente, zodat meer inwoners
mee kunnen blijven doen. Samen blijven genieten van onze prachtige
stad moet voor iedereen mogelijk zijn.
Dementie, Alzheimer, treft 1 op de 5 mensen. Deventer heeft daar nu
al mee te maken. Door de stevige vergrijzing in de nabije toekomst
nemen de problemen alleen maar toe.
Daar gaan we ANDERS mee om
Wij willen een inclusieve stad zijn; iedereen doet mee. Anders naar
de leefomgeving kijken is daarvoor nodig. Wij willen, samen met Alzheimer Nederland, Deventer naar dat next level brengen. Zo zorgen
we er samen voor dat ook echt iedereen mee kan blijven doen en
langer zelfstandig kan blijven functioneren.

Wij reizen ANDERS

Van A naar
B met het
OV
Openbaar vervoer en alternatieve vervoersoplossingen
die passen bij de wensen en
behoeften van de gehele gemeente en alle lagen van de
bevolking.
Lees meer

“Vervoersnetwerk laten ontstaan dat past bij
de behoeftes van de inwoners, zowel in het
buitengebied als in de stad.”
11.

Openbaar vervoer en alternatieve vervoersoplossingen die
passen bij de wensen en behoeften van de gehele gemeente en alle
lagen van de bevolking. Passend openbaar vervoer dus. Vervoer dat
aansluit op de gewenste leefbaarheid in onze gemeente. De opgave
om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen kan niet zonder
passend openbaar vervoer. Maar ook bij mobiliteit van werkenden en
studenten hoort een passend vervoersnetwerk dat met voldoende
frequentie rijdt met blijvende haltes op vaste plekken.
Wij reizen ANDERS
buslijnen in ere herstellen, zodat ook dorpsinwoners rondom Deventer zich weer gemakkelijk met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. Binnen en buiten onze gemeente. Maar vlak ook de alternatieve vervoersplannen niet uit. Wij reizen tegenwoordig graag anders.
Denk bijvoorbeeld aan deelscooters en -auto’s. In totaliteit moet er
een netwerk ontstaan passend bij de behoeftes van jou als inwoner
van de gemeente Deventer, zowel van het buitengebied als de stad.

