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Wij willen dat iedereen in Gelderland zeker 
kan zijn van een fijne woning in een veilige 
buurt, van goed werk en toegankelijke voor-
zieningen, van een schone omgeving en een 
duurzame toekomst. Daarin willen we, samen 
met de inwoners van Gelderland, investeren. 
Daarom presenteren wij tien zekerheden 
voor het Gelderland van nu en morgen. Tien 
idealen die de provincie de komende vier jaar 
stevige stappen dichterbij moet brengen.

1. ZEKER ZIJN VAN EEN BETAAL-
BAAR HUIS
Iedereen moet zeker kunnen zijn van een 
goede woning. Daarom willen we gemeenten 
de ruimte en de mogelijkheden geven sneller 
die woningen te bouwen die nodig zijn. Want 
voor starters lijkt goed wonen een droom te 
worden en ondertussen zitten te veel mensen 
vast in huizen die niet meer bij hen passen. 
Dat moet en kan anders. Samen met ge-
meenten en corporaties gaan we maximaal 
inzetten op gemengde wijken met duurzame 
woningen voor elk budget. Leegstand pakken 
we aan en via slimme constructies maken 
we verduurzaming van bestaande woningen 
bereikbaar voor ons allemaal. 

2. ZEKER ZIJN VAN EEN VASTE BAAN
Iedereen moet zeker kunnen zijn van goed 
werk. Dat kan alleen door samen met onder-
nemers te investeren in de economie van 
de toekomst. En door ondertussen te staan 
voor het werk dat uit naam van ons allemaal 
gebeurt: door leraren voor de klas, verplegen-
den en verzorgenden door heel Gelderland, 
agenten in alle wijken en buurten. De afge-
lopen jaren stonden we aan de wieg van het 

zorgpact en het techniekpact. Samen met on-
dernemers en gemeenten werd gebouwd aan 
het werk van morgen. Omdat wij vinden dat 
goed werk voor iedereen juist ook een ver-
antwoordelijkheid is van de provincie willen 
we nu een pact voor de publieke sector. Ook 
blijven we inzetten op de verduurzaming van 
onze economie. Wie wil ondernemen doet 
dat op een duurzame manier met zorg voor 
goede arbeidsomstandigheden en oog voor 
de omgeving. 

3. ZEKER ZIJN VAN EEN GEZONDE 
LEEFOMGEVING
Iedereen moet zeker kunnen zijn van een 
gezonde leefomgeving. Werken aan een 
sociale, leefbare en veilige samenleving is 
een belangrijke taak voor elke overheid, dus 
ook voor de provincie. Bij alles wat we doen 
moet steeds de vraag zijn of het leven van 
alle inwoners er beter van wordt. Daarom 
stimuleren we bijvoorbeeld initiatieven die 
leefbaarheid in wijken en dorpen vergroten. 
Daarom staan we voor de veelkleurigheid van 
onze provincie en willen we een Gelderland 
dat een thuis is voor iedereen, ongeacht de 
plek waar je geboren bent of wie je liefhebt. 
Daarom willen we de komende jaren opnieuw 
aandacht voor armoede, want ieder leven in 
armoede is er een teveel. 

4. ZEKER ZIJN VAN VEILIG VERVOER
Iedereen moet zeker kunnen zijn van vei-
lig vervoer. Dat betekent dat we bestaande 
wegen veiliger en beter moeten maken. 
Maar dat betekent vooral ook dat we moeten 
nadenken over nieuwe oplossingen. Want 
extra ruimte voor de auto alleen lost niets 
op. Om Gelderland in beweging te houden 
én lucht en leefomgeving schoon moeten we 
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juist investeren in alternatieven. Dat betekent 
werken aan veilig, toegankelijk en flexibel 
openbaar vervoer, ook over de grenzen heen. 
Waarbij we ervoor zorgen dat de mensen die 
voor ons dagelijks werken aan bereikbaar-
heid, van de buschauffeur tot de verkeers-
regelaar, zeker kunnen zijn van fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden. Alternatieven be-
tekent ook een investering in snelfietsroutes 
en wandelpaden. En een verbetering van de 
aanrijtijden van ambulances, zeker ook op 
het platteland. Want als elke seconde telt, is 
de zekerheid dat er snel hulp komt belang-
rijker dan wat ook. Dat mag nooit afhankelijk 
zijn van de plek waar je woont. 

5. ZEKER ZIJN VAN SPORT EN CUL-
TUUR VOOR IEDEREEN
Iedereen moet zeker kunnen zijn van sport 
en cultuur. Cultuur en sport zijn zo veel meer 
dan een vrijetijdsbesteding. Ze brengen men-
sen samen, zijn belangrijk voor gezondheid 
en welzijn, houden ons met de benen op de 
grond of maken juist nieuwe creatieve idee-
en los. Juist daarom moeten cultuur en sport 
toegankelijk zijn voor iedereen. Dat doen we 
door subsidies voor kunst en cultuur eenvou-
diger te maken, zodat ook kleinere verenigin-
gen of vrijwilligersinitiatieven er gebruik van 
kunnen maken. Dat doen we door financiële 
belemmeringen weg te nemen, zeker voor 
kinderen die het thuis wat minder breed 
hebben. En dat doen we door te investeren in 
vitale verenigingen en sterke culturele instel-
lingen. Zodat zowel het Gelders Orkest als de 
voetbalvereniging in Aalten of de judoschool 
in Apeldoorn zeker kunnen zijn van een pro-
vincie die hun werk waardeert en steunt. 

6. ZEKER ZIJN VAN EEN LEEFBAAR 
PLATTELAND
Iedereen moet zeker kunnen zijn van een 
leefbaar platteland. Dat kan alleen door te 
werken aan gezonde agrarische bedrijvigheid 
en die ondernemers te steunen die willen 
werken aan een gezonde bedrijfsvoering en 
een positief effect op de omgeving. Jonge 
agrarisch ondernemers willen we helpen 
onze voedselvoorziening zo veilig en gezond 
mogelijk te maken. We zijn trots op een agra-
rische sector die overal in de wereld erkend 
wordt als voorloper. Maar we treden ook hard 
op tegen die ondernemers die door regels te 
negeren een negatief effect hebben op het 
welzijn van mens én dier. 

7. ZEKER ZIJN VAN GROEN EN 
NATUUR
Iedereen moet zeker kunnen zijn van groen 
en natuur. We kunnen niet zonder natuur. 
Daarom staan we voor een snelle afronding 
van het Gelders Natuur Netwerk, zodat we 
in heel Gelderland de natuur beschermen en 
de biodiversiteit versterken. Dat is van es-
sentieel belang voor de leefbaarheid in onze 
provincie, voor de kwaliteit van ons land-
schap en voor het toerisme in onze Gelderse 
streken. Maar natuur dichtbij is net zo belang-
rijk. Daarom willen we investeren in groene 
schoolpleinen, zodat kinderen al vroeg in 
aanraking komen met natuur en groen. En 
daarom willen we het budget voor vrijwilligers 
die werken aan onze groene omgeving de 
komende jaren wordt verdubbeld. 
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8. ZEKER ZIJN VAN SCHOON WATER 
EN DROGE VOETEN
Iedereen moet zeker kunnen zijn van schoon 
water en droge voeten. Waterveiligheid is een 
belangrijke taak van de provincie. We zullen 
de komende jaren te maken krijgen met zo-
wel periodes van droogte als van overvloedi-
ge regenval. Daar moeten we klaar voor zijn. 
Daarom moet de provincie investeren in het 
opvangen en vasthouden van overtollig wa-
ter, met name op het platteland. In wijken en 
dorpen werken we aan meer groen en gaan 
we verstening tegen, omdat we weten dat 
voldoende groen zowel helpt tegen hitte als 
wateroverlast. Maar waterveiligheid betekent 
ook dat alle Gelderlanders kunnen zwemmen 
en dat er elke dag weer schoon en veilig 
drinkwater uit de kraan komt. 

9. ZEKER ZIJN VAN EEN EERLIJKE 
TOEKOMST
Iedereen moet zeker kunnen zijn van een 
warm huis en een betaalbare energiereke-
ning. We weten dat we de komende jaren 
zullen moeten investeren in nieuwe manieren 
van energievoorziening en alternatieve warm-
tebronnen. Er staan spijkerharde afspraken 
over de Gelderse doelstellingen. We stonden 
aan de wieg van het klimaatinitiatief: in 2050 
is onze provincie volledig CO2 en energie-
neutraal. Tot en met 2030 is daarvoor elk 
jaar al 30 miljoen euro beschikbaar. Dat geld 
wordt als het aan ons ligt ingezet om ervoor 
te zorgen dat iedereen in gelijke mate kan 
profiteren van de verduurzaming van wonin-
gen en kosten eerlijk verdeeld worden. Want 
ook kleine ondernemers moeten kunnen 
verduurzamen en ook mensen met minder 

geld verdienen een comfortabele woning en 
betaalbare energielasten. Bovendien biedt de 
vergroening van de economie tal van kansen, 
nieuw werk en nieuwe bedrijvigheid. 

10, ZEKER ZIJN VAN DAT JE STEM 
WORDT GEHOORD
Iedereen moet zeker kunnen zijn van zeg-
genschap over de eigen leefomgeving. De 
provincie klinkt dan ver weg. Tussen de 
gemeente en het rijk in, met belangrijke taken 
die soms wat minder zichtbaar zijn maar wel 
degelijk voor mensen het verschil maken. 
Juist daarom is het onze taak mensen zo 
veel mogelijk te betrekken bij wat we doen. 
Door goede informatievoorziening maken we 
zichtbaar waar de provincie mee bezig is en 
wat dat voor mensen betekent. We geven 
daarbij inwoners de ruimte te komen met ini-
tiatieven, waarbij we ervoor waken dat ieder-
een gehoord wordt. En dan niet alleen als het 
gaat om buurtinitiatieven, maar juist ook bij 
grote vragen over bijvoorbeeld energievoor-
ziening of de toekomst van het NUON-kapi-
taal. De provincie is er voor haar inwoners en 
iedereen kan er zeker van zijn dat zijn of haar 
mening ertoe doet. 

SLOT
Hoe wij de komende vier jaar willen werken 
aan deze tien zekerheden voor alle Gelder-
landers is te lezen in ons uitgebreide verkie-
zingsprogramma. Wij willen dat iedereen in 
Gelderland zeker kan zijn van een eerlijke 
toekomst.



Verkiezingsprogramma PvdA Gelderland 2019-2023VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA GELDERLAND 2019-2023 5

PvdA Gelderland
www.pvdagelderland.nl

twitter.com/pvda_gld

instagram.com/pvdagelderland

facebook.com/pvdagelderland


