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Voorwoord - Aan alle Deventenaren: "Ik doe een beroep op jou!"
De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. Het is een belangrijke verworvenheid in onze democratie dat alle
Nederlanders op 21 maart 2018 een stem mogen uitbrengen voor hun gemeenteraad. Want door middel van deze stem
wordt bepaald welke kant jouw gemeente de komende jaren opgaat. En dan gaat het om vragen die ons allemaal raken:
?

Wordt jouw Deventer rechtvaardiger? Met méér geld voor de bestrijding van armoede?
Of laat jouw gemeente de kwetsbaren weer vier jaar lang aan hun lot over?

?

Wordt jouw Deventer eerlijker? Met een ziektekostenverzekering zónder eigen risico?
Of laat jouw gemeente de zieken uitbuiten?

?

Wordt jouw Deventer gelijkwaardiger? Met daadkrachtige maatregelen tegen discriminatie?
Of kijkt jouw gemeente toe, terwijl mensen worden uitgesloten?

De gemeenteraadsverkiezingen doen er dus toe! De gemeente is de overheid waar jij direct mee te maken hebt.
De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken overgenomen van de landelijke overheid. Dit is daarom
de kans om jouw leven en het leven van je dierbaren te verbeteren, door jouw gemeente, Deventer, rechtvaardiger,
eerlijker en gelijkwaardiger te maken!
DENK is dé politieke beweging die landelijk heeft laten zien het verschil te kunnen maken. Wij staan voor rechtvaardigheid
en gelijkwaardigheid en verzetten ons tegen de verrechtsing, verruwing en verharding. Ook in jouw Deventer is dit geluid
keihard nodig! Daarom doe ik een beroep op alle Deventenaren:

Breng jouw stem uit op 21 maart 2018! Breng jouw stem uit op DENK Deventer!
Tunahan Kuzu
Politiek leider DENK
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Beste Deventenaar,
Deventer is een prachtige stad aan de IJssel met 1250 jaar geschiedenis, die voor iedereen vele kansen en
mogelijkheden biedt. Zo is er volop bedrijvigheid, heeft de stad een voetbalclub die meedoet in de landelijke
competitie, is er een hogeschool die studenten voorbereidt op een goede toekomst en is er een levendig
verenigingsleven waar we trots op kunnen zijn.
Toch zijn er te veel burgers die hun talenten niet kunnen ontplooien of niet in staat zijn om volwaardig hun bijdrage
te leveren aan onze maatschappij. Deze achtergestelde burgers komen in aanraking met een oneerlijke benadering
of zelfs met discriminatie. Scholieren die geen stageplek kunnen vinden omdat ze er anders uitzien, ouderen die
vergeten zijn in zorginstellingen of in de steek gelaten door familie, jongeren die niet in aanmerking komen voor
geschikte huisvesting of afgestudeerden die geen baan kunnen vinden, omdat ze geen eerlijke kans krijgen. DENK
Deventer staat voor gelijke kansen en rechtvaardigheid; idealen waar de Nederlandse identiteit op gebouwd is.
Dit vraagt om acceptatie van diversiteit in de samenleving. Iedereen telt mee, daarom staat DENK Deventer voor
inclusiviteit. We mogen en kunnen niemand uitsluiten. Iedereen is van waarde.
DENK Deventer staat voor een rechtvaardige stad, waar iedereen gelijke toegang heeft tot beschikbare
voorzieningen. De gemeente stimuleert mensen om mee te komen en biedt passende ondersteuning wanneer
nodig. Burgers worden gelijk behandeld door de gemeente en niet beoordeeld op hun afkomst. In onze stad is ieder
mens gelijkwaardig. Op die manier werken we gezamenlijk aan een leefbare stad, leefbare buurten en een leefbare
publieke ruimte waar iedere bewoner van Deventer zich thuis kan voelen.
DENK Deventer zet zich in voor alle Deventenaren, in het bijzonder voor diegenen die hulp nodig hebben, en wil
een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad. Niet alleen maar klagen, maar ook doen, zodat we
Deventer op de wereldkaart kunnen zetten.
Ahmet Kaya
Lijsttrekker DENK Deventer
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1

Werk, inkomen en economie

De economie groeit weer. Ook hier in Deventer is dit duidelijk het geval. Er wordt veel geïnvesteerd in
bijvoorbeeld winkelcentra. Helaas is dit nog niet het geval voor de binnenstad. Hier speelt de gemeente
een belangrijke rol in. De leegstand van winkelpanden binnen het centrum moet worden verholpen. Dit zal
tegelijkertijd een hoop werkgelegenheid creëren. Dit zal bijdragen aan ons plan om armoede in Deventer
te bestrijden.
DENK Deventer staat voor:
• Het vroegtijdig signaleren en in beeld brengen van problematiek rondom armoede in Deventer. Het
op orde brengen van de financiën (inclusief Schuldhulpverlening) wordt een vast onderdeel van de
ondersteuning die we onze bewoners willen bieden.
• Behouden en uitbreiden van het budget voor armoedebestrijding.
• Deventer aantrekkelijker maken voor grote bedrijven. Dit willen we realiseren door vergunningen
gemakkelijker te verstrekken aan grote ketens.
• De MKB’ers moeten beter ondersteund en geholpen worden met doorgroeien. Ook dit willen we
realiseren door vergunningen gemakkelijker te verstrekken.
• Een vergunning beschikbaar stellen om een grote evenementenhal (voor ca. 5000 personen (jong en
oud)) te bouwen. Zo creëren we meer werk en maken we van Deventer een levendigere stad.
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2

Inclusie en acceptatie

Ons Nederland is een prachtig multicultureel land. Voor velen in onze samenleving is het integratieproces
al lang voorbij. Dan is het nu tijd voor acceptatie! In Deventer willen wij dat iedereen meedoet en samenwerkt aan een mooie stad. Deventer is van ons allemaal!
DENK Deventer staat voor:
• Het is belangrijk om elkaar te accepteren als Deventernaren, en de kracht te vinden in onze stad die rijk
is aan verschillende kleuren, culturen en religies. Wij vinden dat deze visie essentieel is in het bestrijden
van alle problemen van onze burgers. Wij zijn een mooie samenleving die bestaat uit
prachtige individuen.
• Het streven naar acceptatie van de multiculturele samenleving. Samen moeten we werken aan de
acceptatie van het feit dat Deventer een kleurrijke stad is en dit ook met trots kunnen benoemen.
• Een jongerenraad in Deventer creëren die de stem van de jongeren in Deventer vertegenwoordigt.
Hierbij is het belangrijk dat deze raad een weerspiegeling is van de culturele diversiteit in onze stad.
• Een ouderenraad in Deventer realiseren. Het is van belang dat alle ouderen ongeacht afkomst, geloof of
maatschappelijke klasse de benodigde aandacht krijgen en met elkaar worden verbonden. Zo ontstaat er
draagvlak om de belangen van ouderen te behartigen. Zo zal de communicatie tussen de gemeente en
deze groep Deventenaren eenvoudiger worden.
• Het aanstellen van een Gemeentelijke Discriminatie Manager (GDM). Die als meldpunt/begeleider fungeert bij
discriminatiemeldingen. In samenspraak met het Meldpunt Discriminatie worden verdere stappen besproken.
• We zijn een samenleving waarin iedereen geaccepteerd wordt. Daarom moet het altijd mogelijk zijn om een hoofddoek of
keppeltje te dragen in alle publiekelijke functies.

7 Verkiezingsprogramma DENK Deventer - Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

3

Onderwijs

Onderwijs is een essentieel punt voor de toekomst van de stad. Onderwijs speelt een grote rol in het
bepalen van het welzijn en de welvaart van de bevolking. De scholieren en studenten zijn tenslotte
onze toekomst. Een groot gedeelte van het budget voor onderwijs wordt bepaald door Den Haag. Als
gemeente kunnen we extra budget beschikbaar stellen. Het is ook erg belangrijk om zo bijvoorbeeld de
stageproblematiek aan te pakken.
DENK Deventer staat voor:
• Stagegarantie voor iedereen in Deventer. DENK vindt dat organisaties die subsidie krijgen van de
gemeente, een stageplaats beschikbaar dienen te stellen. Het doel is om zo meer stageplaatsen aan te
bieden voor de jongeren. Zo kunnen zij hun opleiding zonder overbodige lasten, succesvol afronden.
• Zeker stellen dat extra gesubsidieerde instellingen extra stageplaatsen beschikbaar stellen. Maatregelen
nemen zodra gesubsidieerde instellingen niet voldoende stageplaatsen beschikbaar stellen. Over
hoeveel stageplekken een instelling moet beschikken hangt af van de subsidie die ze ontvangen van de
gemeente.
• Gedateerde schoolgebouwen dienen de benodigde aandacht te krijgen. Scholen die onderhoud
nodig hebben moeten zo snel mogelijk gerestaureerd worden. Gebleken is dat de kwaliteit van het
schoolgebouw de prestaties van scholieren/studenten beïnvloedt. Dit is landelijk georganiseerd maar
verdient ook regionale en plaatselijke aandacht.
• Er moet extra geld beschikbaar worden gesteld om te voorkomen dat studenten voortijdig
schoolverlaten. Deze jongeren krijgen vaak niet de benodigde aandacht. Wij vinden dat zij dit horen te
krijgen zodat zij een participerende rol kunnen vervullen in de samenleving. Dit willen we realiseren
door in dialoog te gaan met deze jongeren en zo nodig, specialisten in te schakelen.
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Onderwijs
• Investeren in het vroegtijdig signaleren en voorkomen van voorschoolse achterstanden (bijv. taalachterstand of achterstand in sociale vaardigheden). Er zijn te veel kinderen/jongeren waarbij vaak
achteraf blijkt dat zij een bepaalde achterstand hebben en hierdoor slechter presteren op school en
vertraging oplopen. Dit kan voorkomen worden als hier op tijd de benodigde aandacht aan besteed
wordt, in de vorm van een dialoog met ouders/verzorgers en indien nodig, het inschakelen van
specialisten, die ondersteuning kunnen bieden.
• Zwemlessen weer invoeren op basisscholen. Het is van belang voor de volksgezondheid en
volksveiligheid dat kinderen op vroege leeftijd leren zwemmen. Hier zou desnoods budget voor
beschikbaar gesteld moeten worden. De Scheg is als grootste zwembad van Deventer een belangrijke
partij om hierover in overleg te gaan.
• Gelijke kansen voor kinderen in voortgezet onderwijs door middel van gesubsidieerde
huiswerkbegeleiding (Stichting Leergeld) voor ouders met een laag inkomen. Externe hulp bij onderwijs
is jammer genoeg een ongrijpbare luxe voor veel leerlingen. Om ervoor te zorgen dat iedereen toch
gelijke kansen krijgt, willen we kinderen van ouders met een laag inkomen financieel steun bieden voor
dergelijke diensten.
• DENK Deventer wil onderzoek doen naar de komst van een universiteit. Deventer is een grote stad met
veel studenten. We vinden het daarom passend om een universiteit in Deventer te hebben. Daarom
willen we onderzoeken of de komst van een universiteit haalbaar is. Aan de hand van dit onderzoek
kunnen we vervolgstappen nemen.
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4

Wonen en Veiligheid

Een dak boven je hoofd is een van de basisbehoeftes van een mens. Zowel de woning als de leefomgeving
is van groot belang. De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Als DENK
Deventer vinden wij dat het woonbeleid gericht moet zijn op kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit. DENK
Deventer wilt duurzame woningen, die aansluiten bij woonwensen en bestendig zijn voor verschillende
levensfasen. Kwaliteit wordt bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld infrastructuur, natuur,
veiligheid en voldoende faciliteiten. Dit zijn dan ook punten waarop gefocust moet worden.
DENK Deventer staat voor:
• Cameratoezicht op locaties waar veel criminaliteit en overlast plaatsvindt (denk aan winkelcentra, de
binnenstad). De privacy van burgers dient hierbij wel te worden gewaarborgd. Het toezicht moet geheel
in handen zijn van de politie en de handhaving, zoals in de grotere steden.
• Gebedshuizen voorzien van benodigde veiligheidsvoorzieningen. Gebedshuizen zijn locaties waar
mensen heen gaan om rust te vinden. Jammer genoeg zijn ze ook doelwit van extremisten. Deze
gebouwen krijgen lang niet de benodigde aandacht wat betreft veiligheidsmaatregelen. Dit willen
wij realiseren door duidelijke afspraken te maken met de politie om meer patrouilles uit te voeren.
Daarnaast willen wij gebedsruimtes voorzien van camerabeveiliging die vervolgens gekoppeld wordt aan
het cameratoezicht.
• Verbreding van het viaduct op de Veenweg. Zo zal de toegankelijkheid naar Rivierenwijk-Zuid verbeteren
en zal de grote ergernis van vele burgers verholpen worden.
• De drukte op de kruising Henry Dunantlaan en de Brinkgeverweg oplossen. Een turborotonde zien wij als
een oplossing hiervoor. Deze zal zorgen voor een snellere doorstroming.
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Wonen en Veiligheid
• Wij streven naar 500 extra sociale huurwoningen in Deventer. Zo kunnen we het gebrek aan
huurwoningen bestrijden. DENK Deventer wil hierover met woningcorporaties om de tafel, om zo een
oplossing te vinden binnen twee jaar tijd.
• Lang leegstaande kantoorruimten een herbestemming geven. Zodat ze als (tijdelijke) woonruimte
kunnen functioneren.
• Meer aanleunwoningen creëren. Hier kunnen ouderen samenwonen in dezelfde buurt met hun kinderen
die voor hen kunnen zorgen en nabij zijn mocht dat nodig zijn. Dit zal het eenzaamheidsprobleem onder
ouderen bestrijden.
• Stimuleren van energie-neutrale nieuwbouwwoningen. Aandacht voor duurzaamheid en milieu staat bij
DENK Deventer hoog op het lijstje als het gaat over het kopje “wonen”. Het stimuleren van dergelijke
bouwplannen zal bijdragen aan dit ideaal.

11 Verkiezingsprogramma DENK Deventer - Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

5

Mobiliteit

Het openbaar vervoer ligt de laatste tijd onder druk. Er zijn veel veranderingen gekomen, zonder burgers
hierbij te betrekken. Vooral de verandering van de dienstregelingen heeft veel irritatie opgewekt in
Deventer. Deventer is een grote stad, waar we met veel dingen rekening moeten houden. Deventer groeit
en groeit alsmaar door. De mobiliteit in Deventer moeten we flink onder handen nemen.
DENK Deventer staat voor:
• De buslijnregeling moet hervormd worden tot de toestand voorheen! In Deventer is grote irritatie ontstaan door het
wijzigen van de buslijnen. Dit willen we oplossen door in dialoog te gaan met Syntus.
• Voor bepaalde groepen (ouderen, mensen met een beperking) het openbaar vervoer kosteloos stellen. Om dit
enigszins in balans te houden is het idee om hierop een limiet te stellen, waarbij vrij reizen alleen mogelijk is buiten
de spits.
• Meer laadstations voor hybride voertuigen. Om zo het gebruik van hybride auto’s te stimuleren en CO2-uitstoot
tegen te gaan.
• De snelheidslimiet van 50 km per uur verhogen naar 70 km per uur op de N348 (Siemelinksweg) De snelheidslimiet
op deze doorgaande weg is een grote frustratie van vele weggebruikers, omdat de doorstroom belemmerd wordt
door de te lage snelheid.
• Park en Go. Om het parkeerprobleem in de binnenstad te verhelpen willen we mensen de mogelijkheid geven om op
de Worp te parkeren. Pendelbusjes van de Worp naar de stad zullen beschikbaar zijn. Dit (of het gebruik maken van
de pond) is goedkoper dan parkeren in de binnenstad.
• Betere infrastructuur voor mindervalidenvoertuigen. Iedereen moet mee kunnen doen in Deventer, ook met een
handicap. De gemeente moet goed toegankelijk zijn voor mensen die gebruik maken van aangepast vervoer.
Deventer ondersteunt projecten die de stad rolstoel vriendelijk maken, zoals de implementatie van het VN-verdrag
voor mensen met een handicap.
• Knelpunten in de stad vaststellen en een voor een oplossen.
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6

Zorg, welzijn en sport

Sportverenigingen in Deventer zijn talrijk en daar zijn we trots op. Sportverenigingen dragen bij
aan gezonde inwoners en bieden sociale activiteiten. Daarom is goed contact tussen gemeente en
sportverenigingen van groot belang. Sportverenigingen willen als serieuze gesprekspartner met de
gemeente aan tafel zitten en meepraten over het sportbeleid.
DENK Deventer staat voor:
• Een collectieve gemeentelijke ziektekostenzorgverzekering zonder eigen risico.
• Het PGB-budget goed benutten door geen overschot over te houden. Het overschot benutten voor de mensen die
steun hard nodig hebben en eventueel de mensen die het nu al krijgen extra geld toekennen.
• Maken van afspraken met woningcorporaties over huurverlaging voor mensen die te hoge huur betalen. Dit is
belangrijk om schulden, isolement, armoede en hierop volgende psychische klachten
te voorkomen.
• Sportactiviteiten realiseren voor specifieke groepen (denk aan sport voor vrouwen). Hiervoor willen we samen met
de Scheg aan tafel zitten. Door dit te regelen willen we sport voor vrouwen, ouderen of bijvoorbeeld kinderen gaan
stimuleren met sportactiviteiten zoals bijvoorbeeld: zwemmen, tennis, fitness en gymzaal trainingen.
• Voor een fit Deventer willen we in elke wijk buitensport fitnessapparaten plaatsen. We zien dat de huidige apparaten
erg populair zijn. We willen hiermee overgewicht en alle problemen die het met zich meebrengt tegengaan.
• Er moet in dialoog worden gegaan met voetbalverenigingen in Deventer. We moeten kijken hoe we de kwaliteit
en het aantal leden bij voetbalverenigingen kunnen versterken. Dit kan door middel van fuseringsprojecten of
samenwerking van verenigingen onder elkaar.
• Sportverenigingen die mensen met een handicap sportactiviteiten aanbieden (aanvullend) subsidiëren.
• Ondersteunen van verenigingen waarmee het minder goed gaat. Dit willen we realiseren door bijvoorbeeld
buurtsportcoaches in te stellen.
• Gymnastiek blijft behouden in basisonderwijs door inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen
die ook voor sportverenigingen actief zijn.
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7

Milieu, natuur en duurzaamheid

Groen is een thema dat vaak wordt besproken in Deventer en dat vinden wij ook erg belangrijk. Met de
vernieuwing van de winkelcentra in Keizerslanden en Colmschate is te weinig aandacht besteed aan de
vergroening om het winkelcentrum heen. Veel inwoners doen zelf het onderhoud van hun buurt. Wat we
zien en horen is dat de gemeente hierin niet of onvoldoende meewerkt. De samenwerking tussen gemeente
en inwoners moet hier verbeterd worden.
DENK Deventer staat voor:
• Het belonen van Deventenaren die afval scheiden. Als grijze containers niet zijn geleegd bij een
woonhuis binnen een jaar, deze bewoners belonen met 25% korting op de rioolbelasting.
• Het verstrekken van een duurzaamheidssubsidie aan ondernemers die duurzaam werken, bijvoorbeeld
door zonnepanelen aan te schaffen.
• Vrije stort verhogen van 100kg naar 500kg voor inwoners van Deventer.
• Er moet ruimte komen voor de ontwikkeling van windenergie. De bouw van windmolens zal bijdragen
aan dit ideaal.
• We moeten zeer zuinig zijn op onze natuur. Illegaal gebruik van openbare ruimtes moet hard worden
aangepakt. Vuilstort en vandalisme mogen als milieudelicten stevig worden beboet.
• Er moet meer aandacht besteed worden aan de rattenplaag in Deventer. Klachten opnemen, lokaliseren
en bestrijden.
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8

Bestuur en Democratie

DENK staat voor openheid, meer transparantie en duidelijke besluitvorming. De kloof tussen inwoners en
gemeente moet gedicht worden. Besluiten moeten voor de inwoner duidelijk zijn. Het gemeentebestuur
moet zich kwetsbaar durven op te stellen. Wij verwachten een eerlijk bestuur met oog voor de belangen
van onze inwoners. Dit komt ten goede aan het vertrouwen van de gemeenschap in de politiek.
DENK Deventer staat voor:
• Jongeren- en ouderenraad debatavonden organiseren om het beleid dat wij voeren te bespreken.
• Een heldere inspraakverordening, zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn en wat zij van de gemeente
kunnen en mogen verwachten.
• In het gemeentelijke orgaan meer diversiteit in bestuurlijke functies creëren met inachtneming van
kwaliteit. Een onafhankelijke waakcommissie opstellen, die jaarlijks een rapport zal uitbrengen aan de
gemeenteraad.
• Het instellen van een raadsjournalist. Deze zal belangrijke punten met betrekking tot de besluiten die
worden genomen door de gemeente, kort samenvatten zodat de burger hier laagdrempelig toegang toe
kan krijgen. Ook zal deze waken voor valse berichtgevingen die door andere journalisten naar voren
worden gebracht.
• Burgerinitiatieven omarmen vanuit ons vertrouwen in de samenleving.
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8

Cultuur

Deventer heeft een kleurrijke en belangrijke geschiedenis, zo bestaan we dit jaar 1250 jaar!
Cultuur is daarom één van onze belangrijkste waarden. Wij zullen ons inzetten om cultuur in
onze stad de mogelijkheid te kunnen geven te excelleren.
DENK Deventer staat voor:
• Een beter verdelingsmodel voor het cultuurbudget, zodat de beschikbare middelen evenredig verspreid
worden onder de culturele verenigingen in Deventer.
• Wij willen het initiatief nemen om in Deventer een monument voor de gastarbeiders op te richten, om
ze te bedanken voor de grote bijdrage die zij geleverd hebben aan de welvaart van Deventer. Met een
monument spreken we onze waardering uit voor de wijze waarop ze onze stad cultureel en historisch
hebben verrijkt.
• In Deventer één keer per jaar een multicultureel festival organiseren waar zoveel mogelijk culturen
vertegenwoordigd zijn en tegelijkertijd verbonden worden. Zo wordt de multiculturele samenleving
in onze mooie stad gestimuleerd. Een cultuurmakelaar kan hier een bijdrage aan leveren, en een
verbindende schakel zijn tussen verschillende culturen in de stad.
• Doorgaan met de bouw van de Viking. Het huidige college van B&W heeft een puinhoop gemaakt van
de bouw van de Viking. DENK Deventer staat nog steeds achter de bouw van de Viking vanwege haar
culturele waarde voor de stad. Wel dient het onderhavige onderzoek naar de fouten rond de bouw leiden
tot bindende kaders waar het college zich bij nieuwe bouwopdrachten aan dient te houden.
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Heb je nog vragen over het verkiezingsprogramma van DENK Deventer?
Mail dan naar deventer@bewegingdenk.nl
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