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Voorwoord
Vol trots presenteer ik u het allereerste verkie-

Samenleven doe je met elkaar, met de buren in

zingsprogramma van HattemCentraal.

het verenigingsleven en uw sociale netwerk.

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart

De kracht zit lokaal, samen met u maken wij de

2022 worden een memorabel moment. Hat-

gemeente. Vrijwilligers en betrokken inwoners

temCentraal is de eerste lokale partij in Hattem

dragen, samen met gemeentebestuur verant-

en schrijft geschiedenis door mee te doen aan

woordelijkheid voor een mooi Hattem. Samen

de gemeenteraadsverkiezingen. Als Hattemse

zijn we verantwoordelijk voor een succesvol-

partij zetten wij de inwoners, ondernemers en

le gemeenschap waar iedereen zich thuis kan

maatschappelijke partners ‘Centraal’ en staan

voelen. Samen met u gaan we aan de slag voor

wij dichter bij u dan welke partij ook.

een Hattem waarin het prettig en veilig wonen,
werken en vertoeven is.

Landelijke partijpolitiek belemmert ons niet. Het
zijn de gemeentelijke items die ertoe doen.

In ons verkiezingsprogramma doet iedereen

Wij bieden een luisterend oor, zijn gemakkelijk

mee en staat helder verwoord waarop wij ons

benaderbaar en staan open voor uw mening.

de komende jaren willen richten. Wij willen een
Hattem waarin u als Hattemer ‘Centraal’ staat
en uw stem telt.
Stem daarom 16 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet uit gewoonte, maar
stem met een Lokaal hart voor Hattem, stem op
HattemCentraal.
Met vriendelijke groet,

Gina Guldenaar
Lijsttrekker HattemCentraal.
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LOKAAL

VOOR HATTEM
Missie
HattemCentraal gelooft in een Hattem, waar
iedereen meedoet, meepraat en niemand aan
de kant staat. Met dit gedachtengoed zorgen
we ervoor dat
iedereen in Hattem prettig, duurzaam en veilig
kan wonen, werken en
verblijven.
Visie
HattemCentraal is een lokale partij van en voor
Hattem, die ophaalt wat er in de Hattemer samenleving leeft bij de inwoners, ondernemers
en maatschappelijke partners en hen betrekt bij
hun leefomgeving. HattemCentraal werkt vanuit participatie, waarbij onze kernwaarde is:
Een Hattem waar iedereen meedoet!

Frank Nico Hogeweg
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Meepraten in Hattem
In Hattem worden veel initiatieven genomen

Als voorbeeld: Het stadhuis is een prachtig ge-

o.a. op het gebied van groen, verkeer, sociale en

bouw, maar om aan de huidige eisen te kunnen

sportieve activiteiten, zorg, veiligheid en leefom-

voldoen van brandveiligheid en bereikbaarheid

geving.

is er een grote investering nodig. HattemCen-

Deze betrokkenheid van inwoners en onderne-

traal zet zich in voor behoud van een centraal

mers in Hattem willen we koesteren en extra

punt voor de dienstverlening zoals burgerzaken

stimuleren. HattemCentraal zet de inwoners,

en onze mooie trouwzaal in het stadhuis. U kunt

ondernemers en maatschappelijke partners

meepraten en meebeslissen hoe de verbouwing

Centraal door gebruik maken van hun deskun-

van ons stadhuis eruit komt te zien en wat het

digheid. Dat willen we doen door de inwoners

mag kosten.

van Hattem actief mee te laten praten over problemen en oplossingen die zijn ontwikkeld door
de gemeente.
Door deze kennis actief in te zetten, helpt dit de

Andre Borst

gemeente om een betere afweging te maken en
wordt het draagvlak vergroot in de Hattemse
samenleving.
We gaan dit doen door u proactief, vooraf via
o.a. burgerpeiling te betrekken en mee te laten
praten bij wijzigingen van plannen in uw directe
(leef)omgeving.
We zetten in op wijkteams, een gebiedsregisseur en buurthuizen waar gemeente en inwoners elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek
kunnen gaan.
Zo staan we dicht bij de inwoners,
wordt de betrokkenheid vergroot en
horen we direct wat er in de wijk speelt.
Persoonlijk contact, het hebben van een aanspreekpunt en actief meepraten over
problemen en oplossingen. HattemCentraal wil
dat de inwoners worden gehoord.
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Wonen in Hattem
In eerste instantie wil HattemCentraal voor de

Meer gemixte bouw van huur en koop, dicht bij

Hattemse vraag bouwen en niet voor de regio-

de sociale voorzieningen en het centrum.

nale opgave. De woningmarkt is te kwetsbaar

Waarschijnlijk moeten er ook nieuwe wijken

om mensen van buiten Hattem voor te laten

komen. HattemCentraal vindt het erg belang-

gaan. Doorstroming op de woningmarkt is

rijk, dat het karakter van de Hattemer gemeen-

daarbij heel belangrijk. Ouderen, die kleiner wil-

schap niet te veel verandert door grootscha-

len gaan wonen, laten normaal gesproken hun

lige woningbouw. Er moet heel goed gekeken

eengezinswoning achter voor starters. Dat lukt

worden op welke nieuwe locaties er eventueel

nu niet, omdat er veel te weinig wordt gebouwd.

woningbouw kan plaatsvinden.

HattemCentraal wil snel meer woningen bou-

Een goed beheer door de gemeente van de

wen voor ouderen.

openbare ruimte, meer groen en beter onderhoud voorkomt verrommeling en bevordert de

Een ander probleem op de woningmarkt is de

leefbaarheid in de wijken.

verdringing van starters en gezinnen door beleggers. Steeds vaker koopt een belegger een
woning en verhuurt die voor veel geld. Hierom
wil HattemCentraal een zelfbewoningsplicht
instellen.
Een bijdrage kan ook geleverd worden door snel
woningen te bouwen op plaatsen waar tijdelijk
de bestemming veranderd wordt in “wonen”,
bijvoorbeeld bedrijventerreinen die op de nominatie staan om een andere invulling te krijgen.
Deze woningen zijn snel op te bouwen en weer
af te breken. Tiny Houses biedt ook een mogelijkheid als tijdelijke oplossing voor jongeren.
Maar ook door meer flexibiliteit toe te staan in
mantelzorgwoningen. Daarnaast willen wij onderzoeken of jongeren gebaat zijn bij een starterslening en of borgstellingskrediet.
Om de juiste woningen te krijgen voor de Hattemers, zou de gemeente mogelijk aan grondpolitiek kunnen gaan doen. In eigendom van de
gemeente kan de gemeente zelf bepalen welke
woningen er worden gebouwd. ’t Veen als belangrijkste woningbouwlocatie aanwijzen.

Albert de Boer
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Opgroeien in Hattem
Een gezonde, kansrijke en veilige toekomst

telijke speelplekken, sportvelden en openbare

verdient elk kind. Een goede ontwikkeling van

schoolpleinen. Bij de (her)inrichting zal er aan-

de lichamelijke, emotionele en psychische ge-

dacht zijn voor ontmoeten van jong en oud in

zondheid is de basis voor gelijke kansen en goed

hun eigen wijk. Speelplekken hebben ook een

burgerschap in latere jaren. Met het overgrote

sociale functie. De speelplekken zullen zo wor-

deel van de kinderen in Hattem gaat het goed.

den ingericht dat kinderen met en zonder be-

Ze groeien op zonder al te veel problemen.

perking kunnen samenspelen. HattemCentraal

HattemCentraal vindt het contact met jongeren

wil met de jeugd en omwonenden in contact

van groot belang voor Hattem. Participatiebe-

komen en in een actieve rol samen met hen

leid kan niet zonder de inbreng van jongeren.

onderzoeken waar kleinschalige sportvelden en

Hun inbreng in de vorm van gevraagd en onge-

(jeugd)honk mogelijk zijn.

vraagd advies aan raad en college kan het be-

Verder ondersteunt HattemCentraal de bouw

leid alleen maar verrijken. Daarom zal er worden

van het Integraal Kind Centrum (IKC) op locatie

gestart met een eigentijdse opvolger van een

de ‘oude’ Noordgouw maar niet op de Woon-

jongerenraad: adviesvangers.

zorgzone, zodat de huidige Woonzorgzone

Het is van groot belang dat jeugdigen opgroeien

bestemd blijft voor woningen. Het bevordert

in een positief opvoedklimaat. Dit is niet alleen

de doorstroom op de woningmarkt en er kan

van belang voor de toekomst van de jeugdi-

sneller worden gebouwd tegen financieel betere

gen zelf, maar ook voor de samenleving als

condities.

geheel. Toch wordt voor gewone opvoed- en

HattemCentraal gaat nadrukkelijk de mogelijk-

opgroeivragen steeds vaker beroep gedaan op

heden van een Juniorcollege (basisonderwijs

jeugdzorg. Belangrijk is de samenwerking tus-

met eerste jaren Voortgezet Onderwijs) onder-

sen gemeente, een sterke eerstelijnshulp, lokale

zoeken.

partners bijvoorbeeld zoals sportverenigingen,
die adequaat reageren op vragen en wensen
van jongeren en gezinnen. Goede professionals
horen op een vaste plek waar veel kinderen, jongeren en opvoeders komen.
HattemCentraal vindt het belangrijk dat de
openbare ruimte uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Er moet een nieuw beleidsplan Spelen
en bewegen in de openbare ruimte komen die
een nieuwe impuls moeten zijn voor de gemeen-

Pascalle Koortens
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Verkeer in Hattem
Hattem wil een aantrekkelijke en goed bereik-

De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen

bare stad zijn en blijven, waar inwoners en be-

uitgevoerd uit het Gemeentelijk Verkeers- en

zoekers zich prettig voelen en zich veilig kunnen

Vervoersplan 2018. Ondanks die aanpassingen

verplaatsen. Maar het wordt steeds drukker in

gebeuren er nog steeds regelmatig (ernstige)

Hattem. Zowel de automobilist, voetganger als

ongelukken in Hattem.

fietsers zijn welkom in Hattem en moeten goed
op elkaar worden afgestemd.

HattemCentraal wil samen met de inwoners en
in samenspraak met de wijkagent van Hattem

Als verkeer onderwerp van gesprek is, dan gaat

duidelijkheid over de gewenste verkeersstro-

het vaak over bereikbaarheid en verkeersveilig-

men in Hattem en zo de verkeersveiligheid te

heid. We kennen allemaal de voorbeelden zoals

verhogen en de schijnveiligheid tegen te gaan.

de drempels van de Hogenkamp, de rotonde op

Mogelijke oplossingen die genoemd worden, zo-

de Apeldoornseweg, de Burg. Bijleveldsingel en

als verlagen van de drempels in de Hogenkamp

de Hessenweg.

en een fietstunnel bij de rotonde bij de Marke,
willen wij samen met inwoners oppakken. Op de
doorgaande wegen moet het verkeer vloeiend
doorstromen.
Daarnaast wil HattemCentraal het gebruik van
de fiets stimuleren. Het gebruik van de fiets
moet veiliger, gemakkelijker en leuker worden
gemaakt bijvoorbeeld door het aanleggen van
oplichtende verlichting op fietsstroken.

Sander de Groot
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Duurzaam in Hattem
Duurzame ontwikkeling als beleidsthema is de
afgelopen jaren serieus opgepakt in de gemeen-

HattemCentraal ondersteunt de slimme oplos-

te Hattem. Lokale initiatieven van bedrijven en

singen in strijd tegen extreem weer. Oplossin-

burgerinitiatieven spelen een zeer belangrijke

gen om regenwater beter op te vangen, zoals

rol bij het isoleren van bestaande woningen en

groene daken, het opvangen van regenwater

het stimuleren van gebruik van zonne-energie

voor beregening van tuinen in droge periodes.

op daken.

Het aantal versteende oppervlakte van tuinen
verminderen door tegelwippen en de inwoners

H2O en bedrijven die zich vestigen in Hattem

daarbij ondersteunen door bijvoorbeeld de tuin-

stimuleren en faciliteren we om mee te werken

tegels gratis te laten afvoeren.

aan een gezamenlijke duurzaamheiddoelstelling

HattemCentraal wil dat de Gemeente Hattem

door het plaatsen van zonnepanelen op da-

een fysiek lokaal duurzaamheidsloket inricht. De

ken van industriegebouwen en gebouwen met

aangestelde duurzaamheidsambtenaar advi-

overige gebruiksfuncties, bijvoorbeeld parkeer-

seert en ondersteunt inwoners van Hattem bij

garages.

het isoleren van woningen, het aanvragen van
subsidies en collectieve inkoop van zonnepa-

Gezien de groeiende weerstand tegen windpar-

nelen. Ondernemers kunnen daar terecht voor

ken en grote zonnevelden wil HattemCentraal

vragen, voorbeelden en informatie over circulair

kansen onderzoeken welke andere duurzame

ondernemen.

bronnen beschikbaar zijn voor de nieuwbouw

In regionaal verband blijf de gemeente Hattem

van huizen en woonlocaties. Energie uit aard-

de afstemming en verbinding opzoeken met

warmte: bodemtemperatuur (warmte) of op-

duurzaamheidscollectieven waarbij het uit-

pervlakte (koud) via waterpomp en opslag van

gangspunt moet blijven dat het betaalbaar en

elektrische energie.

haalbaar is en blijft.
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Ondernemen in Hattem
Hattem biedt als gemeente “ruim baan voor

Hattem is het aantal zakelijke dienstverleners

ondernemerschap”. Ondernemerschap dat past

groot. De gemeente Hattem is voor hen een

bij Hattem. Dat vraagt om ambitie en visie. De

aantrekkelijke vestigingslocatie met een strate-

ambitie om een ondernemersvriendelijke ge-

gische ligging. Hattem vormt een ideale start-

meente te zijn met een heldere visie op econo-

plaats voor jong talent, klein ondernemerschap

misch gebied.

en nieuwe dienstverleners. HattemCentraal wil
een bedrijvencontactpersoon aanstellen die de

Ondernemers in Hattem zijn de motor van onze

verbinding vormt tussen ondernemers en de

samenleving. Voor een gemeente als Hattem is

gemeente en die een centraal aanspreekpunt is

samenwerking met de Regio Zwolle van groot

voor o.a. startende ondernemers en hen on-

belang. In verschillende structuren wordt er nu

dersteunt. Daarnaast vormt deze persoon de

al samengewerkt (scholing, werkgelegenheid en

verbinding tussen de gemeente en onze onder-

economie) en in de toekomst zal dit alleen maar

nemers om zo te komen tot een totaal onderne-

toenemen. Daarom moet Hattem een proactie-

mersplan.

ve rol spelen in de regio.
We houden Hattem aantrekkelijk door te inOm de binnenstad van Hattem gastvrij en aan-

vesteren in de vrijetijdseconomie en cultuur en

trekkelijk te houden, zijn goede voorzieningen

willen de toeristenbelasting laag houden.

in de binnenstad van groot belang (openbaar
toilet). Daarnaast ontbreekt in het
centrum, op dit moment, een bewaakte
fietsenstalling met voldoende
oplaadpunten voor elektrische fietsen.
Om Hattem veilig te houden, zetten
we in op (mobiel) cameratoezicht
op risicovolle en kwetsbare plekken
zoals de Verkentoren, De Bleek en
de binnenstad. HattemCentraal wil
onderzoeken of ontheffingsplaatsen
mogelijk zijn voor onze bewoners
van de binnenstad, om hiermee
de mogelijkheid te bieden om
na sluitingstijd dicht bij de
woning/winkel te parkeren.
Binnen de gemeente
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Financien in Hattem
HattemCentraal gaat voor een degelijk financieel beleid, dat betekent een evenwichtige en
sluitende begroting met voldoende reserves om
tegenslagen op te vangen. Het huishoudboekje
moet op orde zijn door een realistisch uitgavenpatroon en verantwoordelijkheid voor de toekomst.
De Onroerend Zaak Belasting (OZB) en de toeristenbelasting mogen, wat HattemCentraal
betreft, geen sluitpost worden voor de tekorten.
Wij zijn transparant over wat er binnenkomt en
uitgaat door op een A4’tje de financiele gevolgen van onze keuzes zichtbaar te maken.
HattemCentraal wil investeren in onze eigen
ambtenaren en zo externe inhuur beperken.
Zo bouwen we niet alleen de kennis in huis op,
maar behouden wij deze ook. Wij maken daarnaast ook gebruik van de kennis en deskundigheid van onze inwoners en juichen initiatieven
toe, waarbij Hattemers zelf het initiatief nemen
voor gezamenlijk oplossingen in hun omgeving.
HattemCentraal wil het gemeenschapsgevoel
“met elkaar” in de volgende begrotingen
centraal stellen. Zo houden we oog voor de
kwetsbaren in de Hattemse samenleving en
bieden hen financiele hulp en ondersteuning.
Indien nodig willen wij overwegen om bij maatschappelijke partners garant te staan zodat bij
een bank kan worden geleend tegen een gunstig tarief.
Verder geven wij binnen de mogelijkheden van
de wet zoveel mogelijk opdrachten aan lokale
ondernemers.
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Giraffe

Een giraffe heeft overzicht, is liefdevol en kent geen
vijanden. Het is stoer en statig met een zachtaardige
uitstraling. De giraffe als knuffeldier of als beeldbepalend logo: het dier spreekt tot ieders verbeelding.
De giraffe is daarnaast een prachtige metafoor voor
(persoonlijk) leiderschap. Er zijn veel overeenkomsten
tussen de eigenschappen van een giraffe en de
essentiële karakteristieken van leiderschap in organisaties. Met haar lange nek typeert zij overzicht en visie,
maar met haar krachtige poten staat zij ook stevig op
de grond. Onder haar nek zit een groot hart, dat zorgt
voor warmte en een goede doorbloeding van haar
systeem. Een goede politieke partij brengt warmte en
een goede interne communicatie in een gemeente,
zodat inwoners tot hun recht komen en succesvol
kunnen zijn.
De bijzondere tekening van haar vacht zorgt voor een
goede camouflage. Een goede politieke partij hoeft niet
altijd zichtbaar te zijn, maar laat vanuit de achtergrond
anderen excelleren. Een giraffe wordt gevolgd in het
tempo dat past bij de situatie. Ze kan vertragen en
versnellen als de omgeving dat nodig heeft. Zo zorgt ze
dat iedereen aangehaakt blijft.
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