Coalitieakkoord Rheden geeft energie
Plannen voor 2018-2022

Jeugd is de energie
van de toekomst
Wij willen een samenleving waar de jeugd zich kan ontwikkelen
en ontplooien. Alle kinderen hebben
ambities en talenten en die ondersteunen wij bij cultuur, sport en andere
activiteiten. De jeugdzorg moet
op maat. Wij vinden het belangrijk ongewenst gedrag en zorgbe
hoefte tijdig te signaleren. Zodat we
snel kunnen ingrijpen om intensieve zorg te voorkomen.

n en Spankeren is enorm veel
In de dorpen Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Laag-Soere
 ekelijks,
nte Rheden zetten zich w
kennis en kunde aanwezig. Duizenden inwoners van de gemee
nse
Rhede
de
Samen maken zij
soms dagelijks, in voor hun buren, vereniging, wijk of dorp.
nte. Dit is het uitgangspunt van
samenleving mooier en beter. Zij zijn de energie van onze gemee
4 jaar.
het college van burgemeester en wethouders voor de komende

En verder…

Energie van
partnerschap

• Wij stellen inwoners, die financieel kwetsbaar zijn en in hun omgev
ing geen hulp kunnen vinden, in
staat om mee te doen.
• Wij zetten extra in op het bestrijden van kinderarmoede en op het

d, het college van burgemeester en
Samen met onze bijna 44.000 inwoners bereiken de gemeenteraa
slagkracht levert dat op! Met elkaar
wethouders en de gemeentelijke organisatie zoveel meer. Wat een
duurzamer te maken. Daarbij hebben
gebruiken we deze energie om Rheden beter, sterker, mooier en
en en andere partners nodig.
we de energie van onze inwoners, ondernemers, (onderwijs)instelling

• Wij zetten in op waarderingsactiviteiten, zoals de bloemetjesa
ctie en de dag van de mantelzorger.
We onderzoeken hoe we mantelzorgers nog beter kunnen onders
teunen en hoe zij zich het meest
gewaardeerd voelen.
• Wij maken Rheden veiliger. Dit doen we door communicatie, aanpa
k ondermijning, veilige bedrijventerreinen en aanpak personen met verward gedrag.

en
Voor de komende 4 jaar vinden wij Werk, Duurzaamheid, Won
en Jeugd de belangrijkste onderwerpen.

• Wij versterken en promoten de verbindingszone tussen de IJssel
en de Veluwe. Hierbij letten we
zowel op het versterken van de economie als op het behoud van aantre
kkelijke natuur en landschap.

Werk geeft
energie

• Wij geven de fiets letterlijk en figuurlijk voorrang, onder meer door

in een stroomversnelling gekomen.
De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is
van een Nederland zonder gas. We
We zijn gewend aan elektrische auto’s, zonnepanelen en het idee
ie Steenbreek en warmtescans.
gaan door op de ingeslagen weg en doen nieuwe dingen zoals operat
door iedereen bewust te maken dat
Wij willen een CO2 neutrale samenleving in 2040. Dit doen we
e te produceren. We verduurzamen
het belangrijk is energieverbruik te verminderen en schone energi
en om het nieuwe zwembad te
de gemeentelijke gebouwen en gebruiken alternatieve warmtebronn
ondernemers en de regio.
verwarmen. Dit doen we met inwoners, verenigingen, instellingen,

• Wij verbeteren onze dienstverlening door in de gebieden te gaan
werken en we willen dat inwoners
makkelijk contact met ons maken.

Elkaars energie
benutten

Rheden4GlobalGoals
Samen op weg

Wij willen door samenwerking onze doelen bereiken. We zijn voorst
ander van samenwerkingsverbanden
op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Daarom omarm
en we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Global Goals). Deze werelddoelen
zijn de verbindende schakel in ons
coalitieakkoord.

Energie steken in
de woningvoorraad
dat elke inwoner in de toekomst in
De komende jaren verduurzamen we de woningvoorraad. We willen
op de woningmarkt. In onze regio
een duurzame woning kan wonen. We bevorderen de doorstroming
Rheden doen. Daarnaast willen we
mogen weer meer huizen worden gebouwd. Dat gaan we ook in
e woningen maar ook door het aanmeer seniorenwoningen. Dit doen we door het bouwen van nieuw
n maken we makkelijker.
passen van bestaande woningen. Het plaatsen van mantelzorgwoninge

goede fietsvoorzieningen.

• Wij willen een gezonde financiële huishouding met als uitgan
gspunt dat lokale belastingen en
heffingen niet meer stijgen dan de jaarlijkse inflatie.

en aan de samenleving is belangrijk
In de gemeente Rheden staan teveel mensen aan de zijlijn. Meedo
cht aan werkgelegenheid en banen.
voor geluk en eigenwaarde. Daarom schenken we extra aanda
lijk vragen we inzet van mensen zelf
Ondernemers en onderwijs vragen we hierbij te helpen. En natuur
samenleving.
want werk draagt er aan bij dat zij weer onderdeel worden van de

Energie moet
duurzaam

helpen van mensen met schulden.
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