MEER DEVENTER, minder Den Haag
Energie:
We praten al zo lang over zonne- en windenergie.
Zonder draagvlak, geen windmolens! Dus windmolens zijn goed, als we van
het aanbod van een groot aantal boeren gebruik maken. Een veelvoud van
kleinere molens bij de boerderij bijvoorbeeld.
Wij zijn voorstander van zonne-energie. Als je goed kijkt en logisch nadenkt
hebben we in Deventer ruim voldoende mogelijkheden voor zonnepanelen.
DeventerNU ziet graag dat de gemeente grote parkeerterreinen gaat
overkappen met zonnepanelen. Dit is goed voor de opwekking van stroom en
de mogelijkheid tot het opladen van auto’s.
Woningnood:
Overal is woning tekort en zullen er nieuwe woningen gebouwd moeten
worden. Niet alleen aan de randen van de stad maar vergeet ook vooral de
dorpen niet en voorkom leegloop. Dat de nood hoog is moge duidelijk zijn.
Er moeten meer woningen komen voor mensen met een klein budget. Zorg
ervoor dat de nieuwe woningen eerlijk verdeeld worden onder alle
doelgroepen. Dus zowel huur als koop, ook voor de inkomens in laag- en
middensegment. Het liefst zien wij bij nieuwbouw 35% sociale huur en 20%
middensegment, betaalbaar voor inkomens tot €39.000. Maar vergeet ook
onze ouderen en studenten niet. Behoudt de huisvestiging van ouderen in de
buurten en combineer dit met verzorgingsflats. En als we Deventer weer die
naam in de studentenwereld willen geven, zullen we daar ook hard aan
moeten werken.
Wij willen graag zelfbewoningsplicht en mogelijkheden onderzoeken voor
voorrang bij koop voor mensen uit eigen gemeente.
Mobiliteit en bereikbaarheid:
Deventer slibt dicht. Dat is een slecht vooruitzicht als het gaat om mobiliteit.
Natuurlijk zien we graag iedereen op de fiets, maar gemotoriseerd verkeer
moet ook goed mogelijk blijven. Bereikbaarheid van het centrum kan van
meerdere kanten, dus zal daar aandacht voor moeten wezen, evenals voor
doorstroming. Breng de Welle terug naar 30km/u in plaats van deze autovrij
maken. En kom met een goede oplossing voor de Margijnenenk.
Laat geen omleidingsroutes langs scholen lopen, dit komt de
verkeersveiligheid niet ten goede.
Maak de Siemelinksweg 70 km/u.
Motiveer het gebruik van schone auto’s en deelfietsen. Prijs van
parkeervergunning 40% goedkoper voor schone en elektrische auto’s.

Klimaat:
Hierover praat de hele wereld niet voor niets. Wij in Deventer hebben er
natuurlijk net zoveel belang bij. DeventerNU volgt met grote interesse de
inspanningen van de warmtenetten zoals die projecten nu lopen. Daarmee
zorgen we een gigantische vermindering van CO2 uitstoot.
Laat gezonde bomen staan. Een groene omgeving, ook in de stad, is belangrijk
voor de leefbaarheid.
Ook komt het overdekken van parkeerterreinen met zonnepanelen het klimaat
ten goede. Doordat auto’s in de schaduw kunnen staan warmen deze minder
op, waardoor in de zomer de airco’s minder hard hoeven te werken.
Cultuur en sport:
Deventer heeft altijd hoog op de lijst van geliefde locaties voor artiesten
gestaan. Door niet op tijd mee te gaan met de cultuurwetenschappen kregen
we een achterstand. De schouwburg, waar al jaren om gekissebist wordt, is te
klein en niet voldoende uitgerust. Is niet rendabel en wil maar subsidies. Het
Burgerweeshuis staat hoog genoteerd maar krijgt niet voldoende steun van de
gemeente om mee te komen. Nu na jaren van zeuren is de gemeente dan zover
dat er mogelijk iets gaat gebeuren met het Burgerweeshuis. Wij zijn van
mening dat het een verhuizing verdient. Wees trots op onze creatieve
inwoners en ondersteun deze waar mogelijk.
Het verhaal van de Viking/ MIMIK is inmiddels bekend en anders helpen wij
u herinneren aan de miljoenen weggegooid geld om te komen waar we nu zijn.
En mocht u denken dat het geregeld is, nou verre van dat. Het gaat Deventer
de komende jaren nog heel veel geld kosten. Iets waarvan wij vanaf het begin
al voor hebben gewaarschuwd.
Over het algemeen genomen klimmen we wel uit dit dal, denk aan Go Ahead
Eagles. Het Eagles stadion in ere behouden en mogelijkheid bieden tot
uitbreiding is belangrijk. Maatschappelijk is de club van grote waarde en
samen staan wij sterker. GAE is misschien wel de belangrijkste pijler als het
om de citymarketing van Deventer gaat.
Herziening Diftar:
Wij willen de mogelijkheid tot gratis 750 kg per jaar storten op het milieupark.
Met de mogelijkheid om op te sparen voor het volgende jaar.
Stop met 4 afvalcontainers bij mensen thuis. Want minder vaak rijden met de
vuilniswagen draagt bij aan de vermindering van uitstoot en dus
duurzaamheid en het klimaat.

Veiligheid:
In Deventer zou iedereen zich veilig moeten voelen.
Één telefoonnummer voor heel Deventer waar je alle calamiteiten kunt
melden en een terugkoppeling volgt naar de melder.
Politie en handhaving moeten dat ook gaan uitstralen.
DeventerNU is voor Bodycams team handhaving. Geen wapenstok en
pepperspray.
Cameratoezicht uitbreiden met goede kwaliteitscamera’s ter voorkoming van
ongeregeldheden. Beelden mogen alleen door Politie en justitie bekeken
worden ivm privacy.
Buitengebied:
Het buitengebied zijn de longen van onze stad.
Laat de boeren doen waar ze goed in zijn, ons voorzien van ons voedsel. Steun
boeren die hun grond niet willen verkopen aan de energiereuzen en stimuleer
hun met bijdrages tot het komen van innovatieve oplossingen.
De dorpen zijn een essentieel onderdeel van onze gemeente. Allemaal met een
eigen identiteit en eigen wensen. De leefbaarheid van de dorpen moet zoveel
mogelijk gewaarborgd worden.

