
EEN BETERE WERELD BEGINT HEEL DICHTBIJ!

PLAN B IN APELDOORN



Hoe een kleine partij 

verschil kan maken



Van menscentraal

naar ecocentraal

NATUURLIJK, 

DIERVRIENDELIJK, 

TOEKOMSTBESTENDIG, 

ZORGZAAM, 

GEEMANCIPEERD en 

DEMOCRATISCH 

Verbeter de wereld, 

begin in Apeldoorn!



Verkiezingsprogramma

Natuurlijk: een leefbaar Apeldoorn 

Natuur beschermen en verbinden 

Meer natuur in de straat 

Duurzame evenementen
Aandachtspunten:

Herstel van zeer kwetsbare Veluwe

Vermindering recreatiedruk

Geen evenementen in natura 2000 

(Radio Kootwijk en Bosweide)

Verstening en bomenkap tegengaan 



Ambitieus groenplan en ecogids



• De gemeente moet bezwaarmakers van bomenkap 

voortaan actief informeren over juridische 

mogelijkheden om bomenkap te voorkomen.

• Er is een ambitieus groenplan aangenomen en er wordt in de 

begroting 2019-2022 fors geïnvesteerd in groen en biodiversiteit.

• Er komt meer geld voor groene schoolpleinen.

• Apeldoorn heeft groene bushokjes.

• Apeldoorn wil meer natuurinclusief gaan bouwen en bedenkt een 

puntensysteem om dit te gaan toetsen.

• Er komt een norm voor de hoeveelheid groen er per inwoner op 

loopafstand beschikbaar moet zijn.

• Gemeente stelt (n.a.v. onze schriftelijke vragen) geld beschikbaar 

voor bloem- kruidenrijke akkerranden.

• Groenonderhoud wordt steeds diervriendelijker en er komen steeds 

meer bloemrijke bermen bij.

• Apeldoorn heeft een Klimaatstraat.

Successen 2018-2020



Voor de agenda

3 september: bijeenkomst over droogte

1 oktober: bijeenkomst over biodiversiteit en natuur



Verkiezingsprogramma

Diervriendelijk Apeldoorn 

Een dierbaar Apeldoorn 

Vee-industrie aan banden 

Goede zorg voor huisdieren 

Ondersteuning opvangcentra 

Jong geleerd: dieren beschermen, is mensen 

beschaven 

Respect en zorg voor in het wild levende 

dieren 

Geen vermaak ten koste van dieren



Megastallen aan banden



DE MOTIE "STIMULEREN NATUUR-

INCLUSIEVE KRINGLOOP 

VEEHOUDERIJ" IS AANGENOMEN!!!

Megastallen aan banden



• Apeldoorn is in 2018 door Dierenlot uitgeroepen tot één 

van de meest diervriendelijke gemeenten van Nederland.

• Dieren maken op verzoek van de PvdD weer expliciet 

deel uit van de begroting.

• Kinderboerderijen zijn duurzamer en diervriendelijker geworden.

• De gemeente gaat de bestrijding van eikenprocessierupsen op 

natuurlijke wijze aanpakken.

• Op verzoek van PvdD is er financiële ondersteuning voor 

huisdierenopvang voor mensen die tijdelijk in zorginstelling moeten 

worden opgenomen. Sinds vorig jaar wordt dat uitgevoerd door het 

asiel.

• Apeldoorn informeert nu, middels het plaatsen van borden, mensen 

over de gevolgen van het voeren van eenden.

• Onze motie om de intensieve veehouderij in Apeldoorn te beperken 

is aangenomen.

Successen 2018-2020



Verkiezingsprogramma

Apeldoorn: lang zullen we leven 

Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal 

Alle energie op schoon! 

Een evenwichtige waterhuishouding 

Kringlopen sluiten: een circulaire economie in 

Apeldoorn 

Een stevige regie voor duurzaamheid
Aandachtspunten:

Windmolens

Grijze container en zwerfafval



Zwerfafval op de agenda



• Klimaatparagraaf is aangenomen. De gemeente moet bij 

iedere beslissing nadenken over klimaateffecten.

• Er komt afvalscheiding op scholen door middel van 

educatieprogramma "cleanwise”.

• Raadsbrede aandacht voor zwerfvuil in Apeldoorn na enkele 

zwerfafvalopruimacties van de PvdD.

• Apeldoorn gaat duurzaamheid bij horecasector promoten.

• Vanaf 28 november 2019 mogen er in Apeldoorn geen ballonnen 

meer worden opgelaten.

• Vanaf 2021 wordt er geen subsidie meer 

gegeven aan evenementen die nog gebruik 

maken van wegwerp plastic.

Successen 2018-2020



Verkiezingsprogramma

Duurzame keuzes in Apeldoorn 

Gezond en lekker voedsel 

Duurzaam bouwen en wonen 

Schone lucht, veilig vervoer
Aandachtspunten:

Tegen vliegveld Lelystad en Teuge sluiten

Plantaardig, biologisch, stadslandbouw

Niet bouwen in het groen, dus niet over de snelweg

Leegstand en verloedering, zoals Westpoint, bestrijden

Luchtvervuiling in centrum en bij snelwegen

Fietsstad Apeldoorn





• In de publieke garages van Apeldoorn worden, waar mogelijk, 

laadpalen voor elektrische auto's en deelauto's geplaatst.

• De gemeente zal blijven lobbyen bij het Rijk om de 

maximumsnelheid op de snelwegen rondom Apeldoorn omlaag te krijgen 

van 130 naar 100 km/u en dat is -mede door stikstof- gelukt!

• Apeldoorn wil in 2023 voldoen aan strenge WHO normen voor 

luchtkwaliteit in de stad.

• De motie "elektrische deelauto's" is aangenomen. 

• Er is steun voor beter en betaalbaar openbaar vervoer.

• de gemeentelijke catering doet mee aan "eet geen dierendag" en "Meat

Free Monday". Op deze dagen wordt het vegetarisch eten ook gepromoot.

• Apeldoorn gaat, op aandringen van PvdD, de ecologische voetdruk 

verlagen.

• Green deal bij parkeren Apeldoorn West: inzet op minder en duurzamer 

vervoer.

• Apeldoorn wordt vanaf 2020 vuurwerkvrij!!

Successen 2018-2020



Verkiezingsprogramma

Zorgzaam Apeldoorn 

Voorkomen is beter dan genezen 

Zorg op maat 

Volwaardig meedoen voor iedereen 

Werk in goede banen leiden 

Meer aandacht voor onderwijs en cultuur
Aandachtspunten:

Tekorten in de zorg

OV-plus problemen

Tegen direct actief (verplicht onbetaald werk doen)

Te hoge zorgkosten (eigen bijdragen) hogere inkomens 



PvdD in zorgdebatten



Verkiezingsprogramma

Emancipatie en privacy voorop 

Gelijke kansen voor iedereen 

De gemeente beschermt privacy 

Meer lokale democratie
Aandachtspunten:

Kleinschalige opvang op meerdere locaties vluchtelingen

VN-regels mensen met beperking

Privacy beschermen en persoonlijke vrijheid: tegen 

sleepwet

Inwoners beter betrekken bij besluitvorming, toerisme 

gaat vaak voor belangen en inspraak inwoners





Vooruitblik – speerpunten 2020/2021

- Natuurinclusieve landbouw en aanpak stikstofuitstoot Veluwe

- Omgevingsvisie: Apeldoorn als groene en klimaatneutrale gemeente

- RES: Energiebesparing, klimaatneutraliteit en biomassa

- Natuurinclusief ontwerpen en bouwen: stop de bomenkap

- Handhaving natuur en milieu (o.a. slachterijen en afval)

- Ja-ja sticker (tegen reclame)

- Initiatiefvoorstel Carnivoor geef het door


