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DE VVD IS EEN LIBERALE VOLKSPARTIJ. 

1. De VVD staat voor een veelzijdige en dynamische samenleving van mensen waarin vrijheid, eigen 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid de norm 

zijn. 

2. De VVD staat voor een positieve levenshouding en gaat uit van de eigen kracht van mensen. 

Iedereen die kan werken, wordt geacht passende moeite te doen om in het eigen levensonderhoud 

te voorzien. 

3. De VVD heeft oog voor de zwakkeren in de samenleving. Wie door omstandigheden buiten de eigen 

schuld niet in staat is voor voldoende inkomsten te zorgen, kan rekenen op (financiële) steun van de 

gemeenschap. 

4. De VVD staat voor een kleine, maar sterke en efficiënte lokale overheid, die open is en 

aanspreekbaar, en de burgers betrekt bij haar beleid. 

5. De VVD staat voor een degelijk financieel beleid en integratie van duurzaamheid in alle 

beleidsterreinen. 

De VVD is bereid zitting te nemen in een college van B. en W. op basis van een concreet 

collegeprogramma met afrekenbare doelstellingen. 

1 DE GEMEENTE 

De  VVD wil dat inwoners meer worden betrokken bij besluitvormingstrajecten.  

1.1   BURGERPARTICIPATIE 

Steeds meer mensen nemen het initiatief voor het samen oplossen van maatschappelijke vraagstukken 

in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: 

beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk 

inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een inloop-/buurthuis. De VVD juicht dergelijke 

initiatieven toe. Het sluit naadloos aan bij ons streven naar een slagvaardige gemeente. De VVD vindt het 

belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de 

samenleving, faciliteert en stimuleert.  

De VVD vindt het ook belangrijk inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij besluitvorming. De VVD 

Brummen-Eerbeek wil zich inspannen voor goed werkende participatietrajecten.  

1.2 BESTUUR 

1. De raadsleden van de VVD leggen in het openbaar verantwoording af over de beleidskeuzes die zij 

maken. 

2. De VVD wil de kwaliteit van het bestuur optimaliseren door voortdurend te streven naar efficiëntie in 

de besluitvorming en effectiviteit in de uitvoering van besluiten.  

3. De VVD ziet de wenselijkheid in van nauwe bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met 

omliggende gemeenten in het algemeen, en in het bijzonder bij de behartiging van 

gemeenschappelijke belangen en de uitvoering van taken die specifieke deskundigheid vereisen of 

duidelijke voordelen opleveren. Daarbij is in beginsel het eigen gemeentelijke beleid bepalend.  

1.3 DIENSTVERLENING  

De gemeente is per definitie een klantgerichte organisatie: 

1. openingstijden behoren vraaggericht en effectief te zijn  

2. digitale dienstverlening is waar mogelijk standaard 

3. waar apart betaald moet worden voor gemeentelijke diensten, mag dat maximaal de kostprijs 

zijn. 
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1.4 FINANCIEEL BELEID EN LOKALE LASTEN  

1. De VVD wil een sluitende (meerjaren-) begroting voor een gezonde financiële situatie. De 

begroting moet voldoende buffer hebben om risico’s op te vangen. De vrije reserve 

(weerstandsvermogen en algemene vrije reserve) dient op een zodanig niveau te zijn dat 

tegenvallers kunnen worden opvangen. 

2. Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt. Als bezuinigingen noodzakelijk 

zijn, wordt eerst een streep gehaald door bestuurlijke bijzaken die niet tot de kerntaken van de 

gemeente behoren. 

3. De VVD wil steeds bekijken of wat we doen nog zinvol en noodzakelijk is. Voordat we nieuw geld 

uitgeven, kijken we of het met bestaande middelen kan. 

4. De VVD is voor een lagere OZB.  

5. De VVD wil de lokale heffingen voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting niet laten stijgen. 

De tarieven hiervoor moeten kostendekkend zijn (de vervuiler/gebruiker betaalt).  

6. Niet-strategische gemeentelijke gebouwen en grond, zoals groenstroken langs woningen, 

gemeentelijke woningen en agrarische percelen, kunnen worden afgestoten. 

7. De VVD is tegen het voeren van inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau. 

8. De VVD wil inwoners en bedrijven helder inzicht geven in de besteding van belastinggeld.  

1.5 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID  

Veiligheid is een collectief en individueel belang van alle inwoners en bedrijven. Zorgen voor veiligheid 

is een kerntaak van de gemeente. 

1. Veiligheid gaat ook om ‘subjectieve’ veiligheid: dus dat men zich veilig vóelt. 

2. Consequente handhaving van wetten en regels is daarbij van cruciaal belang. 

3. De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de dorpen en wijken goed 

kennen. En omgekeerd: waar mensen en bedrijven de wijkagent kennen en deze snel en 

gemakkelijk kunnen bereiken. 

4. Het aantal BOA’s dient te worden verdubbeld. 

5. De VVD vindt dat er in onze gemeente één vestiging van de politie behoort te zijn waar burgers 

aangiften kunnen doen, overleg kunnen voeren en advies krijgen en waar de wijkagenten 

bereikbaar zijn.  

6. Op lokaal niveau richt de politie vooral haar aandacht op:  

a. voorlichting ter voorkoming van  misdrijven,  

b. voorkoming en tegengaan van geweldpleging en overlast,  

c. handhaving van (gemeentelijke) wet- en regelgeving inzake openbare orde en veiligheid, 

waaronder het alcohol- en drugsbeleid en alle aspecten van de verkeersveiligheid. 

7. De VVD vindt het noodzakelijk dat jaarlijks met de gemeenteraad wordt overlegd over 

prioriteiten in het lokale politiebeleid en speciale acties. 

8. De twee grotendeels vrijwillige brandweerkorpsen hebben een grote verantwoordelijkheid en 

een omvangrijke taak die grote waardering verdient. Binnen het algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wendt de gemeente haar invloed aan om korpsleden 

adequaat te scholen en geoefend te houden en de benodigde faciliteiten en hulpmiddelen 

beschikbaar te stellen. 

9. De brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers; overleg met werkgevers over hun inzet moet 

prioriteit hebben. 

10. Brandweer en ambulances moeten de wettelijke aanrijtijden halen. Operationele grenzen zijn 

belangrijker dan gemeentegrenzen. Zo nodig worden er afspraken gemaakt met omliggende 

gemeentes en diensten. 

11. Het gemeentelijk rampenplan moet jaarlijks geactualiseerd en geoefend worden. 
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1.6 PERSONEEL EN ORGANISATIE  

1. De VVD wil een ambtelijke organisatie die niet groter is dan vereist om de basistaken van de 

gemeente op het vereiste kwaliteitsniveau zelf uit te voeren. Zij kan zo nodig of gewenst en 

onder voorwaarden gebruik maken van specifieke deskundigheid in omliggende gemeenten. 

Inhuur van externe deskundigheid moet zo beperkt mogelijk blijven uit kostenoverwegingen. 

2. De VVD vindt dat in geval van bezuinigingen er ook naar rato bezuinigd moet worden op het 

ambtelijk apparaat. Er moet vermeden worden dat door die maatregel extra externe hulp wordt 

aangetrokken.  

3. Wanneer nieuwe taken worden toegevoegd aan het takenpakket van onze gemeente zal voor de 

uitvoering ervan eerst gekeken worden of dit met bestaand personeel kan worden ingevuld 

alvorens personeel geworven wordt. 

4. Indien bij bestaand personeel de competenties ontbreken om (nieuwe) taken uit te voeren zullen 

deze naar een functie buiten de gemeenteorganisatie worden begeleid. 

5. Handhaving kan soms leiden tot agressie bij burgers. Het bestuur zorgt er te allen tijde voor dat 

het achter de ambtenaren en hulpverleners staat en hen beschermt tegen agressie en geweld. 

De gemeente voert hier een actief beleid. 

 

2 WONEN 

De VVD wil dat in de huursector woningen voor de middeninkomens worden gebouwd. 

1. De VVD wil doorstroming op de woningmarkt bevorderen, door te faciliteren dat meer woningen  

worden gebouwd in de huursector voor de middeninkomens (boven de huurtoeslaggrens) en 

woningen ten behoeve van senioren. Om uitstroom van jongeren en jonge gezinnen uit onze 

gemeente terug te dringen wil de VVD ook dat er betaalbare woningen voor starters worden 

gebouwd. 

2. Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen verdienen stimulatie via 

voldoende vrije kavels. 

3. Gesubsidieerde (sociale) huurwoningen zijn voor mensen die dat nodig hebben. 

4. Sociale woningbouw mag niet leiden tot een tekort op grondexploitaties. 

5. De VVD geeft hoge prioriteit aan duurzaam bouwen. Gebruik van aardgas willen wij geleidelijk 

afschaffen. Bij bestaande woningen dienen maatregelen die bijdragen aan verbetering van de 

duurzaamheid te worden gestimuleerd. 

6. In kleine kernen kan beperkt gebouwd worden. 

7. De VVD vindt dat in bepaalde gebieden panden met een bedrijfsbestemming gemakkelijk 

omgezet moeten kunnen worden naar een woonbestemming.  

8. Een schone en verzorgde wijk is belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt.  Verslonzing werkt 

verloedering in de hand. Daarom wil de VVD strenger handhaven tegen overlast door vervuiling. 

9. Inwoners hebben een verantwoordelijkheid voor hun eigen woon- en leefomgeving. Voor 

overleg over de inrichting en signalering van klachten en verbeteringen in de eigen leefomgeving 

ziet de VVD een belangrijke rol voor de wijk- en dorpsraden. 

10. Initiatieven van inwoners die de leefbaarheid ten goede komen zijn welkom en worden 

gefaciliteerd. 

11. De VVD wil dat in het buitengebied snel internet beschikbaar komt. 
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3 WERKEN 

3.1  ECONOMIE 

Als een logistiek centrum in Eerbeek niet binnen de afgesproken periode wordt gerealiseerd, kan de 

bestemming worden veranderd: in overleg met de bevolking wordt bepaald welke voorzieningen daar 

gerealiseerd kunnen worden. 

In 2020 moet met uitvoering van een inrichtingsplan voor de kern van Brummen worden gestart (onder 

het motto: Eerbeek gereed en nu Brummen compleet). 

1. De gemeente Brummen is sinds jaar en dag trots op haar industrie, met name de Eerbeekse 

papierindustrie en aanverwante ondernemingen. De VVD deelt die opvatting maar onderkent 

ook de eenzijdigheid ervan en daarmee de kwetsbaarheid. Het is van groot belang dat ook 

andersoortige bedrijvigheid mogelijk wordt gemaakt. De voorwaarde daarvoor is het 

aantrekkelijk maken en houden van het vestigingsklimaat in de gemeente Brummen.  

2. De VVD onderschrijft het plan op het voormalige zgn. Burgersterrein in Eerbeek een logistiek 

knooppunt in te richten voor de (papier-) industrie. Dat is mede van belang voor de 

verkeersveiligheid. Mocht dit niet binnen de afgesproken periode, aangegeven in het 

bestemmingsplan, worden gerealiseerd, dan kan de bestemming worden veranderd: in overleg 

met de bevolking wordt bepaald welke voorzieningen daar gerealiseerd kunnen worden.  

3. De VVD is voorstander van meer ruimte voor kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijvigheid in het 

buitengebied. 

4. Voor het opstellen van een inrichtingsplan voor het centrum van Brummen (of actualiseren van 

het Centrumplan voor Brummen) is dankzij de VVD E 50.000 beschikbaar gesteld. De gemeente 

moet regie nemen en haar grondposities benutten, zodat in 2020 met uitvoering kan worden 

gestart (onder het motto: Eerbeek gereed en nu Brummen compleet).  

5. De VVD wil aanpak van winkelleegstand en is van mening dat winkels zoveel mogelijk in het 

centrum geconcentreerd moeten worden. Bij verhuizing van winkels uit aanloopgebieden naar 

de centra van Brummen en Eerbeek wordt de bestemming aangepast.  

6. De VVD wil dat de gemeente voor industrie beschikbare grond een actief verkoopbeleid voert. 

3.2 AGRARISCHE SECTOR 

1. De agrarische sector is een belangrijke drager van het gevarieerde landschap in het 

buitengebied, dat een basis is voor het toerisme. Daarom wil de VVD de agrarische ondernemers 

ruime mogelijkheden geven in bestemmingsplannen hun kernactiviteiten te combineren met 

natuurbeheer, recreatie, zorg en toerisme.  

2. De woonfunctie in het buitengebied mag geen belemmering vormen voor de gewone agrarische 

bedrijfsvoering. 

3. In bestemmingsplannen is het gewenst dat agrarische bedrijven voldoende flexibiliteit krijgen 

voor hun bedrijfsgebouwen. Het is van belang voor o.a. dierenwelzijn en brandveiligheid dat er 

voldoende ruimte in en rondom de stallen is. Dat vraagt veelal om een passend bouwblok. 

Daarbij moet een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de gebouwen gewaarborgd zijn.  
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4 MILIEU EN DUURZAAMHEID 

De VVD wil dat duurzaamheid op alle beleidsterreinen een rol speelt. Inzet op duurzaamheid moet 

efficiënt en effectief zijn en er moet lokaal draagvlak zijn. 

1. De VVD wil dat duurzaamheid in alle gemeentelijke beleidsterreinen een rol speelt. De gemeente 

gaat duurzaam inkopen: voor eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen 

gereed en koopt de gemeente 100% duurzaam in. 

2. De VVD wil dat de gemeente concreet maakt of locaties geschikt zijn voor windenergie en zo ja, 

welke. In elk geval geldt dat er maatschappelijk draagvlak bij omwonenden moet bestaan.  

3. Gemeentelijke gebouwen moeten worden voorzien van zonne-energie. De VVD wil een zonne-

energiepark realiseren in de Elzenbos. Ook hiervoor geldt dat er maatschappelijk draagvlak bij 

omwonenden moet bestaan.  

4. Bij het verlenen van bouwvergunningen maakt de gemeente afspraken met 

bouwers/ontwikkelaars en woningcorporatie over de verduurzaming van (bestaande) woningen, 

kantoren en bedrijfspanden, en de duurzaamheid van materialen en energievoorzieningen. 

5. De VVD wil gemeenschappelijk gebruik van duurzame energiebronnen stimuleren. 

6. De natuur en het veelzijdige landschap met daarin oude landgoederen zijn kenmerken van onze 

gemeente. De VVD wil onze natuurlijke omgeving en biodiversiteit beschermen tegen aantasting 

door o.a. verstedelijking, geluid, stank, (visuele) vervuiling en bepaalde exoten. 

7. De agrarische sector kan zich mede richten op duurzame energieproductie voor eigen gebruik en 

de omgeving door be- en verwerking van groenafval en mest, opwekking van zonne- en 

windenergie en het gebruik van energieleverende kassen, mits er lokaal draagvlak bestaat. De 

VVD wil dat de gemeente een faciliterende rol vervult en de voorwaarden voor deze activiteiten 

vaststelt.  

8. De VVD acht het nodig dat meetbare doelstellingen ten grondslag liggen aan het gemeentelijke 

milieubeleid, zodat het effect ervan aantoonbaar wordt en kan dienen als referentiekader. 

9. De VVD vindt dat afval zo veel mogelijk behandeld moet worden als grondstof voor nieuwe 

producten. Ze ziet een taak voor de gemeente in de voorlichting aan burgers over het nut en de 

daadwerkelijke toepassing van gescheiden afvalinzameling en het opvangen, verwerken en 

hergebruiken van regenwater en huishoudelijk afvalwater.  

10. De VVD vindt dat het afvalbeleidsplan van de gemeente de ambitie moet hebben van 50 kg 

restafval per huishouden in 2025. 

11. De VVD wil naar laagdrempelige afvalbrengsystemen, mits de kosten voor de inwoners daardoor 

verminderen. 

12. De VVD wil het groene karakter van de woonkernen behouden en waar mogelijk versterken. 

 

5 RECREATIE 

5.1  RECREATIE EN TOERISME 

De VVD vindt dat toerisme en recreatie een nog belangrijker economische pijler van de gemeente moet 

en kan worden. Daadwerkelijke initiatieven voor versterking en uitbreiding van de sector moeten vooral 

van particuliere ondernemers komen. De VVD vindt dat de gemeente, in goed overleg en samenwerking 

met ondernemers, landeigenaren en natuurbeheerders, de verdere ontwikkeling van het toerisme en de 

recreatie moet bevorderen.  
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5.2  SPORT 

1. De VVD is van mening dat in onze gemeente iedereen laagdrempelig de mogelijkheid moet 

hebben om gebruik te maken van sportaccommodaties.  

2. De VVD wil dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 

3. Sport en sportverenigingen zijn voor een ieder toegankelijk. Dit is een voorwaarde in het 

subsidiebeleid. 

4. De gemeente dient te zorgen voor veilige fietsroutes naar sportaccommodaties. 

5. De VVD is voor overdracht van beheer van de sportaccommodaties aan de verenigingen. 

6. De VVD is voorstander van het organiseren van een  sportevenement, dat  Brummen, Eerbeek en 

de overige kernen verbindt 

5.3  CULTUUR  

De VVD vindt dat het verenigingsleven, muziekonderwijs, de bibliotheek en culturele activiteiten in onze 

gemeente een belangrijk bindmiddel in de samenleving zijn. Lokale kunstgezelschappen kunnen op onze 

steun rekenen bij educatieve activiteiten. In de kernen Brummen en Eerbeek moeten 

bibliotheekvestigingen blijven bestaan. 

 

6  SOCIAAL DOMEIN 

6.1  ZORG EN WELZIJN 

1. Zelfredzaamheid is voor de VVD het uitgangspunt. Ons doel is dat men mee kan doen in de 

samenleving.   

2. De VVD wil dat de gemeente  randvoorwaarden schept om  de inwoner in staat te stellen zijn 

eigen manier van participatie te bepalen. Hiervoor wordt Team voor Elkaar ingezet.  

3. Voor de VVD is lokaal maatwerk essentieel voor een goede werking van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De VVD gaat daarbij niet uit van de vraag “Waar heb ik 

recht op” maar “Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?”. Niet het aanbod van 

zorgproducten maar de cliëntvraag staat centraal. 

4. De VVD vindt inbreng vanuit de Maatschappelijke Advies Raad Brummen belangrijk om het 

beleid en de voorzieningen nog beter af te stemmen. Deze raad is breed samengesteld. 

5. De gelden voor taken in het sociale domein blijven geoormerkt. 

6. De VVD ziet van oudsher het grote belang van vrijwilligerswerk in. Vrijwilligers zijn 

ondersteuners, bevorderen zelfredzaamheid en hebben een rol in het onderkennen en bestrijden 

van eenzaamheid. De VVD is van mening dat organisaties, mantelzorgers en andere particulieren 

gefaciliteerd moeten worden en zo nodig financieel ondersteund. 

6.2 JEUGD EN JONGEREN 

1. Het binden van de jeugd in onze samenleving is van groot belang voor nu en voor de toekomst  

(economisch, sociaal en cultureel). De VVD vindt dat jongeren actief betrokken kunnen worden 

bij het ontwikkelen van een gemeentelijk jongerenbeleid. We gaan daarbij uit van eigen 

verantwoordelijkheid voor het initiatief en de uitvoering van hun eigen projecten. 

2. De VVD blijft voorstander van een jeugdwerker in de gemeente. 

3. De VVD vindt het belangrijk dat jongeren in de richting van sport en cultuur worden geleid. Een 

divers aanbod van sport- en ontspanningsverenigingen is daarbij van groot belang.  
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6.3  INTEGRATIE  

1. Integreren is meedoen. Geïntegreerd zijn betekent volop meedraaien in de samenleving: men 

spreekt de taal, werkt, betaalt belasting, stemt, houdt zich aan de wet, stuurt kinderen naar 

school, voelt zich verbonden met de Nederlandse gemeenschap en is betrokken bij zijn/haar 

omgeving. Iedereen wordt gelijk behandeld. 

2. De VVD vindt dat de gemeente een actief integratiebeleid moet voeren dat is gericht op de taal, 

het onderwijs en wet- en regelgeving. 

3. De VVD wil extra aandacht voor kinderen (en hun ouders/verzorgers) in achterstandssituaties 

door het bieden van scholingsmogelijkheden om de taal en een vak te leren. 

4. Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat vrouwen én mannen of meisjes én jongens bij sport of 

andere activiteiten samen optrekken.  

5. De VVD accepteert niet dat de gemeente illegalen in welke vorm, direct of indirect ondersteunt.  

 

6.4  GEZONDHEIDSZORG  

1. Lokaal gezondheidsbeleid is integraal beleid. Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente 

voert daarom een actief en evenwichtig preventiebeleid. De VVD vindt goede voorlichting over 

gezonde leefwijzen en de schadelijke effecten van alcohol-, drugs- en nicotinegebruik erg 

belangrijk. De jeugd heeft hierbij onze speciale aandacht. 

2. De VVD vindt dat de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een belangrijke bijdrage levert aan het goed 

opgroeien van kinderen. Er dient maximaal te worden ingezet op lokaal maatwerk. De SWB is 

hierbij een natuurlijke partner met een groot lokaal netwerk. 

3. De VVD wil geen wachtlijsten voor de geestelijke JGZ. 

 

6.5  WERK EN INKOMEN 

1. De VVD gaat er van uit dat iedereen die kán werken ook wil werken en daar zijn best voor doet. 

Iedereen wordt geacht beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt in overeenstemming met zijn of 

haar mogelijkheden.  

2. Wie buiten zijn schuld geen of onvoldoende werk kan vinden, kan rekenen op (financiële) steun 

van de gemeenschap.  

3. Voor de VVD is niets doen geen optie. Ze wil dat de gemeente bijstandsgerechtigden 

maatschappelijk laat participeren, want meedoen is belangrijk.  

4. De gemeente maakt met werkgevers afspraken over het, op basis van vrijwilligheid, aannemen 

van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het geld dat de 

gemeente hiervoor van de landelijke overheid ontvangt wordt voor dit doel ingezet. 
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7   ONDERWIJS 

1. De bouw van nieuwe scholen op drie locaties vormt een toekomst vaste basis voor behoud van 

goed basisonderwijs in onze gemeente. De scholen in de kleine kernen zijn en blijven optimaal 

gefaciliteerd. Het behoud ervan staat onder druk, maar de VVD zet in op het openhouden van 

deze scholen. 

2. Scholen hebben een nadrukkelijke taak in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en 

andere misstanden die het welzijn van kinderen raken. 

3. Een veilige schoolomgeving is een must. Hier hoort een verkeersveilige omgeving bij met 

schoolzones, veilige oversteekplaatsen, veilige fietsroutes en veilige stopplaatsen voor auto's die 

kinderen afzetten of ophalen. 

4. Educatie en her- en bijscholing van volwassenen verdienen aandacht. De VVD vindt het van 

belang om zoveel mogelijk inwoners te laten deelnemen aan educatieve activiteiten.   

5. De VVD is voorstander van het aanbieden van educatie aan personen met een migratie 

achtergrond (allochtonen), vooral waar het de  Nederlandse cultuur en de beheersing van onze 

taal betreft; dit bevordert harmonisch samenleven en integratie.  

6. De VVD wil dat het gemeentebestuur zich inspant om het bedrijfsleven te stimuleren 

praktijklessen in het bedrijf en/of in onderwijsinstellingen te verzorgen en stageplaatsen aan te 

bieden. 

7. De VVD wil multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen stimuleren. 

 

8 INFRASTRUCTUUR 

1. De VVD is van opvatting dat de winkels in de centra van Eerbeek en Brummen goed bereikbaar 

moeten zijn. De gemeente zorgt voor voldoende parkeerplaatsen in de winkelgebieden. De VVD 

vindt dat parkeren in onze gemeente gratis kan blijven. 

2. Nieuwe provinciale routes om de Hoven en Voorst (N345) gaan zorgen voor een verbeterde 

afwikkeling van verkeer en minder sluipverkeer in ons buitengebied. Een doorgaande route 

tussen Eerbeek en Zutphen moet zo veel mogelijk buiten de woonbebouwing van Brummen om 

gaan (westelijke randweg); daarnaar dient een haalbaarheidsstudie te worden gedaan. 

3. De VVD maakt zich sterk voor opwaardering van de kanaalweg als variant voor de provinciale 

weg N786. Deze vormt een noodzakelijke verbinding voor aan- en afvoer van de (papier-) 

industrie. 

4. De VVD vindt dat er in Brummen een fiets- voetgangersbrug over de provinciale weg N348 moet 

komen.  

5. De VVD vindt dat er aantrekkelijke fiets- en voetgangersverbindingen worden gerealiseerd 

tussen recreatieterreinen en het centrum van Eerbeek. 

6. De bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemers is een van de speerpunten in het lokale 

verkeersbeleid van de VVD.  

7. De verplaatsingsmogelijkheden via regiotaxi, buurtbus en PlusOV in en buiten de gemeente zijn 

van essentieel belang voor inwoners die minder mobiel zijn. De VVD wil ervoor zorgen dat de 

verschillende vormen van vervoer optimaal op elkaar aansluiten. 

8. De VVD is tegen gebruik van de IJssellijn (spoor) voor intensief goederenvervoer. 

9. De veerpont tussen Brummen en Bronkhorst vervult een belangrijke rol voor het toeristische 

verkeer en moet blijven. 
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