
 

 

De ChristenUnie en de Partij van de Arbeid staan klaar om ook in de periode 2010-2014 
inhoud te geven aan het dagelijks bestuur van de gemeente Hattem. 

Hierna is op hoofdlijnen verwoord, waar beide partijen in deze periode voor staan. Ook is 
ruimte gegeven aan een aantal wensen die zijn uitgesproken door de andere partijen in de 
raad van Hattem.  
 
0. Algemeen bestuur 

De betrokkenheid bij onze samenleving moet beter zichtbaar worden. Het evaluatiedocument 
van de vorige raadsperiode kan hierbij als startpunt dienen. Hierbij kan gedacht worden aan het 
organiseren van buurtraadplegingen en het beter organiseren van rondetafelgesprekken. 
De rondetafelgesprekken vinden plaats o.l.v. een materiedeskundige en per onderwerp wordt 
bekeken of het geschikt is voor zo’n gesprek. 
De bijeenkomsten worden gehouden in het stadhuis en/of in de Marke. 
Een nieuw op te stellen communicatieplan moet leiden tot frequente en actieve communicatie 
met de pers, met de burgers, met medeoverheden en met de raad. 
De rol van de Commissie voor de rekenkamerfunctie wordt opnieuw bezien, waarbij het 
voorzitterschap wordt ingevuld door een van de raad onafhankelijk persoon. 
Geen onnodige regelgeving.  
Om de zelfstandige positie van Hattem in bestuurlijke en financiële zin zo goed mogelijk te 
borgen is een constructieve en royale samenwerking met de buurgemeenten Heerde en 
Oldebroek noodzakelijk. Van die buurgemeenten verwachten wij eenzelfde houding. Bij deze op 
samenwerking gerichte stijl wordt gestreefd naar een optimale balans tussen betrokkenheid en 
betaalbaarheid (efficiency/besparing).   
Samenwerking in de regio’s (verlengd lokaal bestuur) wordt in kaart gebracht, zodat, los van 
politieke voorkeuren, gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt.   
 
1. Openbare orde en veiligheid 

Om de kwaliteit ook voor de toekomst te kunnen borgen, werkt de brandweer constructief 
samen in het cluster Heerde-Hattem-Oldebroek-Elburg. De positie van de vrijwilliger wordt in 
deze samenwerking beschermd en gewaardeerd. 
De BOA wordt in 2010 actief en zorgt voor betere handhaving op het gebied van parkeren in de 
binnenstad, zwerfvuil, etc. 
De wijkagent wordt een bekende verschijning voor met name de jongeren, door b.v. presentatie 
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op de basisscholen. 
 
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

Het gebruik van de fiets, boven het gebruik van de auto, wordt gestimuleerd. Daarom is er extra 
aandacht voor de aanleg en het onderhoud van fietspaden (b.v. traject Roseboomspoor-
spoorbrug). 
 
De binnenstad wordt in overleg met de bewoners en ondernemers zo verkeersluw mogelijk 
gemaakt. Verkeersroutes door- en parkeersituaties in de stad worden opnieuw bezien en zo 
nodig gewijzigd. Als de fysieke staat van de Dijkpoort er om vraagt zal deze worden gesloten 
voor autoverkeer.  
Na inventarisatie van alle verkeersborden in het centrum wordt bekeken welke borden kunnen 
verdwijnen en welke op een betere plek kunnen worden geplaatst. Fase 1 van het project 
Hattem aan de IJssel wordt voortvarend uitgevoerd. Bij voldoende financiële ruimte zal ook fase 
2 (Nieuweweg), zo spoedig mogelijk, geheel of gedeeltelijk, worden gerealiseerd. 
 
Vrachtverkeer zal door handhaving meer worden gedwongen de vrachtwagenroute te 
gebruiken. 
 
30 kilometerzones worden opnieuw ingericht als er werk met werk kan worden gemaakt (b.v. bij 
aanleg van nieuwe riolering). Knelpunten, zoals bijvoorbeeld de Hogenkamp worden eerder 
opgelost. 
 
Aandacht zal in deze periode worden gevraagd voor goede aansluitingen op en bereikbaarheid 
van het openbaar vervoer (Veluwelijn). 
De lobby voor een spoorstation aan de Hilsdijk wordt voortgezet. 
 
Het GRP wordt conform planning verder uitgevoerd. Herinrichting van straten vindt plaats in 
overleg met de bewoners. Gelijktijdig wordt de straatverlichting vervangen door een 
energiezuinige oplossing. 
 
Het onderhoud van de openbare ruimte wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde 
kwaliteitsniveau. Het onderwerp leent zich voor zorgvuldige communicatie. 
 
3. Economische zaken 

Industrie 
Als het gaat om de verkoopstrategie op het bedrijvenpark H2O zijn wij gebonden aan de 
samenwerking met Heerde en Oldebroek en respecteren wij het provinciaal en regionaal 
beleid t.a.v. industrieterreinen. Bedrijfsverplaatsingen vanaf verouderde en ongunstige 
locaties (bijvoorbeeld ‘t Veen) worden door de gemeente gefaciliteerd. Doelstelling is dat de 
industrie primair een plek krijgt op H2O en op Netelhorst. 

Om de betrokkenheid met het bedrijfsleven te benadrukken worden de bedrijfsbezoeken 
door het college van B&W voortgezet. 

Detailhandel 
In overleg met de ondernemers in de binnenstad wordt doorlopend gewerkt aan een 
aantrekkelijk verblijfsklimaat. Zo ontstaat er ruimte voor iedereen  die wil winkelen, een terras 
wil bezoeken en/of op zoek is naar cultuur, evenementen en musea. Daarbij zijn de 
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parkeerplaatsen gratis en is de binnenstad verkeersluw . De zondagsrust en kerkbezoek 
worden hierbij gerespecteerd. Initiatieven voor overnachtingsmogelijkheden worden krachtig 
gesteund. Als het gaat om het gebied rondom de markt en het kerkplein is ook het 
kerkbestuur  gesprekspartner. 
 
Markt 
De nieuw ingerichte Stadslaan blijft de locatie van de weekmarkt. Gelet op de sociale functie 
van de markt is een kostendekkingspercentage van 75% voldoende. 
 
Stadspromotie 
Bij de promotie van onze stad speelt de stichting Ronduit een belangrijke rol. 
De stichting heeft  met name een coördinerende functie.  
Om alle activiteiten betaalbaar te houden zijn vrijwilligers van grote waarde en is 
betrokkenheid van de gezamenlijke ondernemers in de binnenstad een voorwaarde. 
De gemeente faciliteert d.m.v. subsidie, promotie en infrastructuur (bijv.parkeren) 

Arbeidsmarkt 
Tijdens de bedrijfsbezoeken wordt aandacht gevraagd voor het inzetten van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en voor het aanbieden van stageplekken en 
leerwerkplekken. 

4. Onderwijs en educatie. 

Het is van belang dat de basisscholen goed verdeeld zijn over de gemeente. 
Een inventarisatie zal uitwijzen of verplaatsing op termijn wenselijk is, mede in het licht van 
bebouwing van ‘t Veen. 
Samenwerking (b.v. op het gebied van gebouwen) moet leiden tot lagere kosten en betere 
kwaliteit en bereikbaarheid. 
Dit geldt ook voor b.v. de bibliotheek, kinderopvang, etc. 
De voorlichting op scholen over weerbaarheid, alcohol- en drugsgebruik en internetgebruik 
wordt voortgezet.  Ook zal worden gestimuleerd en gefaciliteerd, dat het onderwerp 
duurzaamheid prominent een plaats krijgt in de lesprogramma’s. 
 
5. Cultuur en recreatie 

Sport 
Daar waar het nodig is samen met de verenigingen zoeken naar creatieve, betaalbare 
oplossingen voor verbetering en/of behoud van accommodaties. Samenwerking tussen 
sportclubs en recreatief medegebruik van accommodaties wordt gestimuleerd. Op deze wijze 
kan een afwisselend aanbod worden gecreëerd en blijven de activiteiten voor een ieder 
bereikbaar.  De ijsvereniging behoudt voorlopig de beschikking over  het huidige 
ijsbaanterrein.  
Er wordt tijdig voor een nieuwe plek gezorgd, als de geplande bouwactiviteiten op het 
huidige terrein worden gestart. De bodem van de huidige ijsbaan zal worden gerepareerd 
mits het past binnen de financiële kaders. Omtrent het onderhoud van het terrein zullen 
nadere afspraken met de ijsvereniging worden gemaakt. 

Recreatie 
Het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2010-2015 is de leidraad voor de te 
maken keuzes met betrekking tot Recreatie en Toerisme. Speciale aandacht gaat hierbij 
naar de  
uiterwaarden, het gebied rondom het Apeldoorns Kanaal en de overnachtingsmogelijkheden 
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in de stad en in het buitengebied. 
 
Cultuur  
Aanwezige kunstwerken in de gemeente moeten goed worden onderhouden. In 
samenwerking met o.a. de musea  zal naar mogelijkheden worden gezocht voor  uitbreiding 
van cultuureducatie. 
 
Met behulp van de subsidie van de Provincie Gelderland wordt het Kulturhus “De Nieuwe 
Marke”gerealiseerd. Onderdeel hiervan is een multifunctionele theaterzaal. 

6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 
 
Er wordt gestreefd naar het behoud van goede en betaalbare voorzieningen die bereikbaar 
zijn voor iedereen in Hattem. Met de nieuw op te richten WMO-raad zullen de voorzieningen 
worden geïnventariseerd en zal worden bezien welke voorzieningen aan dit criterium 
voldoen. 
 
Bij het bepalen van de subsidiestroom voor de activiteiten van de stichting Welzijn moet er 
van worden uitgegaan, dat naast de inbreng van de Stichting Welzijn zelf  er waar mogelijk 
ook van de deelnemers een passende financiële inbreng wordt gevraagd. 

Het niveau van het huidige sociale vangnet (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid etc.) moet 
worden behouden. Inwoners die recht hebben op inkomensondersteuning moeten die ook 
krijgen. Een actieve benadering van deze doelgroep door de gemeente is heel belangrijk. 

De door het Rijk voor 2009/2010 en 2011 extra ter beschikking gestelde middelen voor 
schuldhulpverlening moeten door de gemeente Hattem mede worden ingezet om de 
doelgroep planmatig te begeleiden naar een zelfstandig beheer over hun inkomen. 
 
Woonzorgzones bij de Hof van Blom en bij de Bongerd moeten vorm krijgen, te beginnen 
met de realisatie van de verpleeghuisbedden bij de Hof van Blom. Aan deze 
verpleeghuisbedden is dringend behoefte.  Daarom zal er bij de zorgaanbieder met klem op 
worden aangedrongen de realisatie hiervan in 2010-2011 te laten plaatsvinden.  

Bewoners worden gestimuleerd mede verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen buurt.  
Mogelijkheden van buurtbeheer van b.v. speeltuinen en betrokkenheid van de buurt bij het 
beheer van het openbaar groen, worden onderzocht. 

Vrijwilligerswerk en burenhulp wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 

7. Volksgezondheid en milieu. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) krijgt vorm. Daarbij wordt de rol van de gemeente 
op het gebied van jeugd en gezin de komende jaren belangrijker. Een gedegen vroege 
aanpak en een kind- en gezinsvriendelijke omgeving, dragen eraan bij dat jonge kinderen 
van nu zich goed kunnen ontwikkelen. Dat ze kansen krijgen waar ze recht op hebben. Het 
CJG moet open staan voor ouders en kinderen. Zij kunnen gebruik maken van de 
preventieve jeugdgezondheidszorg, krijgen antwoorden op opvoed- en opgroeivragen en 
lichte hulp. Als het nodig is kan worden doorverwezen onder het principe: een gezin, een 
plan. Het centrum wordt gehuisvest in de Marke, is laagdrempelig en ook via internet goed 
toegankelijk. 
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Voor wat betreft de GGD-congruentie zal er in 2010 duidelijkheid worden geschapen. 
Welke keuze Hattem daarbij moet maken is nog niet helder, maar laagdrempeligheid en 
bereikbaarheid zijn ook hier leidend bij het maken van keuzes. 

Duurzaamheid  

Duurzaamheid krijgt in deze periode een belangrijke plaats, zowel vanuit klimaatoogpunt als 
vanuit financiële motieven.  
Gebruik van alternatieve energie krijgt daarom voorrang. Bouwpartners worden gestimuleerd 
alternatieve energiebronnen toe te passen. 
Het beleid van de ROVA  “afvalscheiding aan de bron” wordt krachtig ondersteund. 
Er wordt een verlichtingsplan opgesteld om te komen tot een volledig duurzame 
straatverlichting op termijn (LED is daarbij een van de mogelijkheden). Tevens wordt er voor 
gezorgd dat er zo min mogelijk sprake is van lichtvervuiling (Veluwe donker en stil). 
De BOA wordt o.m. ingezet om zwerfafval te verminderen. 
Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd en gefaciliteerd (stallingen, goede routes, 
rustpunten, oplaadpunten, etc.)  
Het inkoopbeleid moet er op gericht zijn  dat er aan het eind van de raadsperiode sprake is 
van 100% duurzame inkoop. 
Het klimaatactieprogramma wordt uitgevoerd en krijgt integraal plek bij alle relevante 
projecten. 
Milieubeleid wordt op deze wijze onderdeel van het dagelijks doen en denken. 
Frequente voorlichting over milieuzaken vindt plaats in het huis aan huis blad.   
 
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Woningbouw 
Na  voltooiing van Assenrade is er in Hattem alleen  nog sprake van inbreiding. 
De belangrijkste inbreidingslocatie is ’t Veen. Hier, en ook bij kleinere inbreidingslocaties, is 
het van belang dat wordt gebouwd naar behoefte. Deze behoefte is vastgelegd in het 
kwalitatief woonprogramma van de provincie Gelderland (kwp3 2010-2020). 
In ’t Veen is de komende 15-20 jaar ruimte voor ca. 500 woningen. Deze woningen moeten 
evenwichtig worden verdeeld over de 5 door de raad benoemde fases. 
Uitgangspunt is dat er duurzaam en levensloopbestendig wordt gebouwd. 
Belangrijkste doelgroepen zijn nog steeds de starters en de senioren.  Doorstroming in de 
koop- en huursector is ook van groot belang. Met  de ontwikkelaars en met de 
woningcorporatie Triada moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de gewenste 
types en aantallen woningen. Duurzaamheid is ook bij woningbouw een belangrijk 
uitgangspunt. 
Het ijsbaanterrein is gereserveerd voor seniorenhuisvesting en zorggerelateerde woningen. 
De realisatie hiervan is een verantwoordelijkheid van Triada en Driezorg 
 
Huisvestingsverordening 
Voor wat betreft de verdeling van de huurwoningen is Hattem gebonden aan de afspraken 
die door gemeenten en corporaties binnen de regio RNV zijn gemaakt. Ter voorkoming van 
rechtsongelijkheid moeten deze regels ook gelden voor particuliere verhuurders. 
Om de bouw en de verkoop van woningen te versnellen is voor wat betreft de koopmarkt een 
wijziging  van het huisvestingsbeleid noodzakelijk. 
Starterwoningen worden echter primair gebouwd voor de eigen inwoners. 
Om “concurrentie” te voorkomen is het gewenst om met de directe buurgemeenten Heerde 
en Oldebroek de bouwprogramma’s af te stemmen. Indien noodzakelijk moet worden 
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getracht ook met Zwolle afspraken te maken. Mogelijk kan een deel van de Zwolse behoefte 
in Hattem worden ingevuld (’t Veen). 

Kernwaarden groen blauw en cultuurhistorie worden versterkt door: 
- het bestaande ruimtelijk ontwikkelingsplan om te bouwen tot structuurvisie; 
- mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Hattemer (ecologische) poort; 
- mee te werken aan de gebiedsontwikkeling Apeldoorns kanaal; 
- te participeren in de stuurgroep hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 
(m.n.gebiedsontwikkeling); 
- het opstellen van een toekomstvisie voor de uiterwaarden; 
- het maken van een gebiedsplan voor de landschappelijk versterkte zone; 
- het  concentreren van industrie op het bedrijvenpark Hattemerbroek en op  Netelhorst. 

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Hattem is een financieel gezonde gemeente. Vanwege de te verwachten kortingen op het 
gemeentefonds en de doeluitkeringen wordt de raadsperiode 2010-2014 een uitdagende 
periode om Hattem financieel gezond te houden. 

Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode dienen de noodzaak en omvang van de reserves 
en voorzieningen opnieuw te worden beoordeeld. Om een financieel gezonde gemeente te 
blijven kunnen reserves en voorzieningen niet als structureel dekkingsmiddel worden 
ingezet. 
Niet alle heffingen zijn op dit moment kostendekkend. Beoordeeld moet worden hoe en of 
deze heffingen kostendekkend gemaakt kunnen worden. 
Gekeken moet worden of dezelfde zaken voor minder geld uitgevoerd kunnen worden. Bij 
voorkeur niet het voorzieningenniveau verlagen maar proberen om de kosten te verlagen. 
Dus slimmer en goedkoper werken en meer samenwerken met andere gemeenten. 
De door de Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen kunnen echter zodanig groot zijn dat 
bezuinigingen voor hetzelfde bedrag onrealistisch zijn. Verhoging van lokale lasten is dan 
nodig waarbij de mate van draagkracht het uitgangspunt is. 
 
Slotalinea: 
 
Coalitiepartners ChristenUnie en Partij van de Arbeid streven naar een integere en 
respectvolle samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad, de inwoners van Hattem 
en  met externe partners. Op die manier kunnen alle Hattemers op een sociale, stabiele en 
betrokken manier meedoen aan de samenleving.  
 


