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Gemeente Brummen De groene gemeente

De gemeente Brummen heeft een prachtig groen landschap dat we willen behouden, en waarin we de
kansen willen benutten om ecologische en economische bloei te combineren. We zetten in op duurzame bedrijvigheid en biologische landbouw en bereiden ons goed voor op te verwachten wateroverlast,
Groen in de buurt
We verbinden het groen binnen en buiten de dorpen, want ook dieren moeten zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden. Zo kan iedereen van ons mooie coulisselandschap
genieten en gaan natuur en ontspanning hand in hand. De groene parels (zoals landgoederen en ecologische belangrijke gebieden) blijven behouden en we zorgen er goed voor. Wij zetten ons in om de
bovengemiddeld grote diversiteit aan planten en dieren in de gemeente te behouden door goed beheer van het gemeentelijke groen en bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop. GroenLinks
beschouwt het landschap vooral dichtbij de dorpen niet alleen als landbouwgrond, maar ook als natuur- en recreatiegebied. Dit biedt kansen aan agrarische ondernemers om functies te combineren. We
willen dat de inkomsten uit toeristenbelasting worden besteed aan het aantrekkelijker maken van de
gemeente voor duurzaam toerisme en recreatie.
Ook binnen de bebouwde omgeving willen we de groene infrastructuur voor planten en dieren versterken. Door publieke en private groene elementen met elkaar te verbinden en te stimuleren dat buren
samenwerken, kunnen we de ecologische samenhang in wijken en op bedrijventerreinen verbeteren.
Dat willen we doen door buurten te ondersteunen bij met het maken van concrete plannen voor bijvoorbeeld het aanleggen van een bijenlandschap of moestuin. Op terreinen die voor langere termijn
braak liggen in de kernen realiseren we buurttuinen en boomgaarden.
De gemeente Brummen ontwikkelt een eigen Gedragscode Flora en Fauna met gedragsregels die beschrijven op welke manier schade aan beschermde dieren en planten zo veel mogelijk wordt voorkomen bij het uitvoeren van activiteiten.
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De gemeente Brummen bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen op de meest
milieuvriendelijke manier. We stimuleren inwoners en bedrijven, met name in de landbouw, om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden. We bevorderen goed bodemmanagement om de waterkwaliteit te
verbeteren en de biodiversiteit te verhogen.
Buurtschappen, dorpen, landbouwgebied, bossen, natuur en wegen en waterlopen maken allemaal
deel uit van ons Brummens landschap. Zorg voor het landschap is inclusieve zorg: landbouw, recreatie,
natuur, wonen en waterbeheer gaan hier samen. Dit betekent dat we alle betrokken spelers - eigenaren, terreinbeheerders, agrarische ondernemers, inwoners, ondernemers - betrekken bij de ontwikkeling en bescherming van het landschap.
Duurzame en circulaire economie
De Cleantech Regio, waar de gemeente Brummen deel van uitmaakt, biedt veel kansen voor onze lokale economie: papierindustrie, kleine maakindustrie, landbouw en recreatie. GroenLinks zet zich in om
deze kansen te verzilveren. Dit betekent een proactieve opstelling van de gemeente Brummen. De gemeente neemt een voortrekkersrol en biedt daarmee diverse sectoren meer perspectief. Zo draagt bij
aan het versterken van de lokale economie en werkgelegenheid.
In de gemeente Brummen wordt inmiddels al 70% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld en wordt nog 110 kg restafval per inwoner geproduceerd. We willen zo snel mogelijk - en uiterlijk in 2030 - naar minder dan 10 kg restafval per inwoner per jaar. Dit willen we bevorderen door maatregelen zoals grondstoffen wel aan huis op te halen maar restafval weg te laten brengen. Ook gaan we
nog meer sturen op hergebruik van het afval van de gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Biomassastromen worden bewerkt tot compost, houtchips, biobrandstof en biologische kringloopproducten. Wij ondersteunen op een actieve wijze de initiatieven voor zogenaamde ‘repairhouses’.
De gemeente bevordert het afkoppelen en opvangen van regenwater en waar mogelijk het apart inzamelen van toiletwater en huishoudelijk afvalwater. Bij gescheiden watersystemen kunnen energie en
grondstoffen makkelijker worden teruggewonnen. De gemeente stimuleert mogelijkheden om water
als energiebron in te zetten en grondstoffen uit afvalwaterstromen terug te winnen.
Voorbereiden op klimaatverandering
Omdat het niet zal lukken klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te houden moeten we ook
zorgen dat we ons hierop voorbereiden. We krijgen te maken met extreme hoeveelheden neerslag in
korte tijd en extreme droogte. Beide fenomenen zijn in potentie zeer schadelijk voor inwoners en bedrijven, niet in het laatst voor agrarische bedrijven.
Om goed inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van onze gemeente voor de gevolgen van klimaatverandering, neemt de gemeente Brummen een voortrekkersrol bij het uitvoeren van een klimaatstresstest. Op basis van de resultaten van deze stresstest zorgen we voor een klimaatadaptatieplan
voor waterbeheer. Zo’n plan biedt een kans aan agrarische bedrijven om bij te dragen aan een klimaatbestendiger landschap en tegelijk economisch toekomstbestendiger te worden, door een bijdrage te
leveren aan dit maatschappelijke probleem.
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Gemeente Brummen De gezonde gemeente

GroenLinks kiest voor een gezonde, schone omgeving, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien.
Energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven.
GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan
geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. Samen met lokale energiecoöperaties,
groene doe-het-zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en schone gemeente gaan we daarvoor strijden.
Gezonde leefomgeving
Een gezond landschap draagt bij aan gezonde inwoners. Het natuurlijke karakter van het landschap in
de gemeente Brummen is rijk, gevarieerd, historisch en vruchtbaar; een belangrijk visitekaartje. Aantrekkelijk om te wonen, ondernemen en recreëren. Het is daarom belangrijk dat we de natuurlijke kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit versterken. En dat we het landschap beter toegankelijk maken voor inwoners en recreanten. Een meer opengesteld landschap laat mensen het landschap meer
ervaren en waarderen. Denk aan opengestelde landgoederen zoals ’t Leusveld en Voorstonden.
GroenLinks kiest voor een gezonde landbouwsector. Dat betekent in de eerste plaats: minder schaalvergroting en meer aandacht voor diervriendelijke en milieubewuste landbouw. En dus meer ruimte
voor koeien om te grazen op het land, voor kippen om te scharrelen en voor varkens om te wroeten in
de aarde. Dat is beter voor de dieren, maar óók voor de gezondheid van mensen. We stimuleren biologische landbouw, natuur-inclusieve en grondgebonden landbouw, regionale afzetcoöperaties en multifunctionele landbouw zoals zorgboerderijen. De gemeente stimuleert de totstandkoming van kringloopboerderijen: hergebruik van mest als grondstof voor de bemesting van akkers of als energiebron.
Lokaal vers voedsel is veel beter voor de gezondheid dan het voedsel dat we via de voedselindustrie op
ons bord krijgen. Daarom willen we de beschikbaarheid van lokaal voedsel verder stimuleren. Dat biedt
een kans voor lokale agrarische ondernemers om toekomstbestendige bedrijven te realiseren die niet
meer alleen afhankelijk zijn van de wereldmarkt.
Gezond klimaat
GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde leefomgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij allemaal doen
wat we kunnen. Op internationaal, nationaal, regionaal maar óók op lokaal niveau. Onze ambitie is om
in 2030 energie- en klimaatneutraal te zijn, en zo bij te dragen aan wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan, onder meer door als gemeente
actief samen met de papierindustrie en andere bedrijven te zoeken naar innovatieve en creatieve oplossingen, zoals het terugwinnen van grondstoffen en gebruik van restwarmte voor woningen.
In huizen willen we niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om mee te koken. Woningen
moeten beter en milieuvriendelijk worden geïsoleerd. En we gaan onze eigen energie opwekken. Een
grote opgave, maar wel een belangrijke. Want behalve een gezondere leefomgeving zorgen deze maatregelen ook voor werk en bovendien: voor een lagere energierekening. De gemeente Brummen ondersteunt initiatieven van bewoners of energiecoöperaties voor het oprichten van windturbines. We stimu3

leren zonnepanelen, groene daken en groene gevels bij woningen en andere gebouwen (bijvoorbeeld
bedrijven en scholen). De gemeente geeft het goede voorbeeld op haar eigen gebouwen. We stimuleren ‘groene’ projecten in het onderwijs.
De gemeente Brummen maakt afspraken met woningcorporaties en andere verhuurders over het versneld energiezuinig maken van huurwoningen. De totale woonlasten voor huurders mogen hierdoor
niet stijgen. Veluwonen heeft al bewezen dat dit kan, door de vier oudste huizen in de Eerbeekse Enk te
renoveren naar nul-op-de-meterwoningen. Omdat wij veel waarde hechten aan cultureel erfgoed zetten wij ons ook in voor het energiezuiniger maken van monumentale gebouwen. De gemeente vraagt
inwoners om actief mee te denken over manieren om de energiedoelstellingen te halen. De gemeente
faciliteert en stuurt eventueel bij wat betreft het betrekken van de omgeving en het afstemmen met
aangrenzende gemeenten.
We bevorderen eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing. Voor start-ups wordt het uiterst
interessant om zich in de gemeente Brummen te vestigen. Ondernemers en maatschappelijke organisaties die energie willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de vergunningverlening. We
faciliteren bedrijven die nieuwe technieken voor onder andere zonne-energie en zuinige verlichting
willen testen. Wij ondersteunen zonneparken daar waar mogelijk.
Gezonde lucht en mobiliteit
Als onze kinderen buitenspelen of wij door het dorp fietsen, is het inademen van schone en gezonde
lucht van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks voor schoon vervoer. Zo willen wij het gemeentelijke
wagenpark elektrisch maken. De gemeente Brummen stimuleert het gebruik van de fiets voor korte en
middellange afstanden. Binnen onze gemeente wordt het aantrekkelijker om de fiets te pakken. We
stimuleren fijner, sneller en veiliger fietsen, vooral in het buitengebied. We stimuleren het veilig gebruiken van e-bikes om autoverkeer en filedruk tegen te gaan. We willen veilige snelfietspaden realiseren,
om te beginnen tussen Apeldoorn, Brummen, Eerbeek en Dieren. Voor recreanten zorgen we voor
goede parkeerplaatsen met eenvoudige voorzieningen waar zij auto’s kunnen achterlaten en verder
kunnen fietsen.
Gezond samenleven en industrie
GroenLinks onderkent het grote belang van de papier- en maakindustrie voor de economie en werkgelegenheid voor onze gemeente en de grote opgave om op een duurzame manier samen te leven en te
kunnen werken. Dit kan alleen vanuit wederzijdse acceptatie en verbondenheid.
Wij vinden het van belang dat de industrie zijn bedrijfsvoering optimaal verduurzaamt en voortdurend
alle innovatieve mogelijkheden die er zijn aanwendt om de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in Eerbeek zo optimaal mogelijk te houden. Alle betrokkenen zijn gebaat bij een gezonde, duurzame bedrijfsvoering en een gezond en veilig leefklimaat. Dit vraagt samenwerking, co-creatie en afstemming.
GroenLinks wil deze belangrijke samenwerking stimuleren en waar mogelijk haar steentje bijdragen.
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Gemeente Brummen De sociale gemeente
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GroenLinks kiest voor eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen een eerlijke kans op goed werk,
een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken
van persoonlijke zorg en het allerbeste onderwijs.
Eerlijke kansen
Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind
verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee
kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Geen enkele
jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school, of
volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sporten speelvoorzieningen. We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen. Alle

informatie van de gemeente (folders, brochures) is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands
en wordt ondersteund door pictogrammen.
Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. GroenLinks
vindt dat professionele jeugdhulp snel moet kunnen optreden, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten echt onacceptabel. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en
jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing. Kinderen van migranten hebben onze bijzondere aandacht: zij moeten
evenveel kansen krijgen als andere kinderen in de gemeente Brummen.
Iedereen doet mee
Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een
steentje bij te dragen’ aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk,
school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en
meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige, ‘pesterige’ regels voor
mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij beperkt mogen bijverdienen en willen dat er
minder dwang wordt opgelegd. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd
sociaal beleid. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen kinderen beter gedijen en
kunnen mensen de concentratie opbrengen om te re-integreren en een zorgtraject succesvol te doorlopen. Daarom moeten minimaregelingen toegankelijk en ruimhartig zijn en kijken we hoe ‘maatjesprojecten’ zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. Graag voeren we in de gemeente Brummen de
discussie hoe we verstandig kunnen experimenteren met een basisinkomen.
GroenLinks hecht sterk aan het principe van eigen regie voor mensen. Het gedachtegoed van Positieve
Gezondheid, waarbij niet alleen de bestrijding van ziekte centraal staat maar ook gezond leven en de
mate waarin mensen in staat zijn om levensuitdagingen aan te kunnen, past daar perfect bij. Groen
heeft een groot positief effect op onze gezondheid en moet actief worden ingezet als medicijn bij gezondheidsproblemen én ter voorkoming ervan. Sport is belangrijk voor iedereen in de gemeente
Brummen. Daarom zorgen we voor goede en betaalbare sportvelden, zwembaden en sporthallen. De
gemeente zorgt voor betrouwbare lange termijnafspraken met sportverenigingen over onder meer
accommodaties, zodat zij weten waar zij aan toe zijn. We stimuleren de samenwerking tussen sportver5

enigingen onderling en de samenwerking met het onderwijs, de naschoolse opvang, zorginstellingen en
fitnesscentra.
De gemeentelijke organisatie wordt een voorbeeldwerkgever op het punt van diversiteit. Met het bedrijfsleven maken we afspraken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, laaggeschoolden en
personen met een handicap. Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage
in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.
Persoonlijke zorg
Ouderen en mensen met een beperking verdienen goede, persoonlijke zorg. In de zorg staan mensen
die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát moet het
uitgangspunt zijn, in plaats van de regels van de gemeente of de bevoegdheden van de afdelingen.
GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde
omgeving. Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren is om een flexibel en gedifferentieerd
aanbod te creëren voor ouderen. Een aanbod dat het gat dicht tussen thuis en ziekenhuis en/of
verpleeghuis. Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig hebben moeten snel op een veilige
plek terecht kunnen. De gemeente Brummen stimuleert de komst van zorghotels.
Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog
zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid en
jeugdzorg. Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang (holistisch) worden aangepakt. Het is
belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, andere begeleiders,
schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Wij vinden dat de gemeente daarbij moet zorgen voor een goede
coördinatie en coaching van vrijwilligers.
Het is prachtig dat naoberschap in onze gemeente een groot goed is, maar de gemeente mag daar
nooit als een vanzelfsprekendheid van uitgaan en moet haar verantwoordelijkheid actief waarmaken
als dat nodig is. Van Team Voor Elkaar verwachten we een ‘eropaf-mentaliteit’: als mensen zich melden
omdat het water hen aan de lippen staat word je meteen geholpen. Eenzaamheid wordt actief tegen
gegaan met onder meer laagdrempelige inloopplekken en inzet van vrijwilligers. De gemeente ondersteunt het rijke verenigingsleven dat we hebben actief.
Door sport en beweging te stimuleren en actief te ondersteunen, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding aan te bieden op scholen, willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen zo veel
mogelijk voorkomen. Gezien de terugloop van het aantal inwoners kan de gemeente initiatieven ontplooien om samenwerking tussen sportverenigingen te stimuleren en daartoe ook faciliteiten te leveren. Wij willen sportverenigingen vrijstellen van het betalen van OZB.
Betaalbare woningen
Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. GroenLinks wil harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Belangrijk is dat jongeren een plek kunnen
vinden in de gemeente Brummen. Daarbij denken we ook aan creatieve oplossingen zoals tiny houses

6

en jongerenhuisvestiging in combinatie met verzorgingshuizen. Oók voor ouderen en voor mensen met
een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. Woningbouwcorporaties en zorgverleners
trekken hierin gezamenlijk op. Met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor mensen met een
middeninkomen. Verder willen we energiezuinige woningen bouwen. Dat is goed voor de portemonnee
van de bewoners, voor het klimaat en de economie.
Innovatie
Kleine ondernemers zijn heel belangrijk, voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van onze
gemeenten. Als winkelruimtes of kantoorgebouwen leegstaan, bieden we daar onderdak aan creatieve
ondernemers, kunstenaars en startups. Zo voorkomen we verloedering en creëren we nieuwe kansen
voor cultuur, duurzaamheid en (sociale) innovatie.
GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijkertijd de werkgelegenheid
in Eerbeek en Brummen versterken. Daarbij kijken we goed naar wat onze regio nodig heeft. GroenLinks wil een multifunctionele landbouw stimuleren: boeren krijgen de mogelijkheid om meer diensten
aan te bieden. Daarnaast willen we nieuwe, innovatieve bestemmingen voor leegkomende agrarische
bedrijven en natuurrecreatie en toerisme stimuleren. Zoals gezegd stimuleren wij kringloopboerderijen
en streekproducten.
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Gemeente Brummen De open gemeente

GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je
vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij:
we geven elkaar een kans. Altijd. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden,
overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons állemaal in elkaars
problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.
Een gemeente die luistert naar inwoners
In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige mensen. GroenLinks wil dat inwoners meer te
zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee
kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente
naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar
oplossingen voor problemen in de gemeente. Iedereen wordt gehoord: mondige inwoners die
makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. De gemeente
heeft een aanjaagfunctie, niet te veel beheersen vanuit bestaande regels maar vanuit vertrouwen
stimuleren dat inwoners eigen initiatieven kunnen ontplooien. Wij vinden dan ook dat de gemeente het
right to challenge, het wettelijke recht van inwoners om taken van gemeente over te nemen als zij
denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan serieus mogelijk moet maken.
Wij willen dat de gemeente samen met de inwoners een heldere visie op de toekomst ontwikkelt, ten
minste tien jaar vooruit. We gaan op zoek naar wegen om ook inwoners die eerder nog niet echt
bereikt werden, te horen. Dat maakt het mogelijk om nu te anticiperen op wat op langere termijn nodig
is. Zo zorgen we dat er steeds aandacht is voor belangrijke waarden en zorgen we dat niet alleen
7

economische belangen aandacht krijgen. Particuliere initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren
worden door de gemeente ondersteund en de gemeente geeft ruimte voor experimenten. De
gemeente Brummen werkt ook actief mee aan nieuwe initiatieven van inwoners om hun eigen buurt te
verbeteren. En het is belangrijk om ook samen te werken met andere gemeenten. De menselijke maat
is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar inwoners staan.
Samen werken aan veiligheid
Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid
op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is
ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of
mishandeld.
Binnen de bebouwde kom wordt 30 km/h de norm en 50 km/u de uitzondering. Buiten de bebouwde
kom wordt 60 km/h de norm en 80 km/u de uitzondering. Dit wordt niet alleen met borden, maar ook
met de weginrichting en verkeersremmende maatregelen gestimuleerd. Wij willen onderzoek doen
naar mogelijke oplossingen voor verkeersoverlast en verkeerveiligheid in het dorp Brummen.
Brandpreventie
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horecagelegenheden worden jaarlijks gecontroleerd op brandveiligheid. Ook brandveiligheid van
agrarische bedrijven is voor GroenLinks van groot belang om dierenleed door stalbranden te
voorkomen.
Gastvrije gemeente
Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. De gemeente Brummen is altijd een
gastvrije gemeente geweest en dat heeft veel opgeleverd. De gemeente biedt mensen die op de vlucht
zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen
onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving.
GroenLinks wil inwoners actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen. Waar Rijk en
Inburgeringswet onvoldoende basis bieden om vluchtelingen te bieden wat zij nodig hebben om goed
te integreren, willen we op grond van de Participatiewet creatief en gedurfd optreden om
statushouders sneller te laten integreren en participeren. Onder meer door werkervaringsplaatsen
mogelijk te maken.
Tegen racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden of mensen met
een beperking stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál
thuis kunnen voelen. Wij staan voor actief beleid om de status als Regenbooggemeente waar te maken.
We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die bijdragen aan een
actieve, open, solidaire samenleving.
Aantrekkelijke gemeente met veel cultuur
Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open gemeenschap
hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst
verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst
kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in
een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle
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kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. De
gemeente stimuleert scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur. Ook
belemmeringen voor mensen met een beperking van welke aard dan ook willen we zo veel mogelijk
tegengaan.
Voor jongeren willen we betere ontmoetingsplekken en activiteiten realiseren. Zo willen we de
onderlinge binding stimuleren en verveling, roken en drinken tegengaan. Wij hechten veel belang aan
het behoud van de bibliotheken, ook als centra voor culturele activiteiten en ontmoetingsplekken. Ook
zet de gemeente Brummen zich in om snel internet in de hele gemeente mogelijk te maken.
Ergernissen zoals hondenpoep, geluidsoverlast en verloedering gaan we actief tegen.
De uitbreidingsplannen voor Lelystad Airport volgen we kritisch. Wij zetten ons actief in om de verwachte serieuze toename van geluidsoverlast door vliegtuigen die laag over Eerbeek en Brummen vliegen te voorkomen. Dat doen we in samenwerking met andere actiegroepen, zodat we het probleem
niet van de ene plek naar de andere schuiven, maar in zijn geheel aanpakken.
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