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Dit verkiezingsprogramma is in een
interactief proces met de leden van PP tot
stand gekomen.
De basistekst is formeel vastgesteld op de
ledenvergadering in december. Het
bestuur dankt iedereen voor zijn/haar
bijdrage en is ervan overtuigd dat dit
programma de komende vier jaar weer
een sterke basis voor de Progressieve
Partij zal zijn.

Verkiezingsprogramma Progressieve Partij

Wat wil PP in 2022-2026?
Verandering is nodig in Nederland. We moeten nu klimaatproblemen aanpakken en kwetsbare
natuur beschermen. We moeten de groeiende ongelijkheid tussen mensen bestrijden. We moeten
onmisbare werknemers in zorg, onderwijs, enz. beter waarderen. We moeten betaalbare huizen
bouwen. We willen een gemeente die opkomt voor mensenin de knel. Een gemeente die mensen
serieus betrekt bij belangrijke beslissingen.

Solidariteit voorop.

.
Solidariteit is het kernbegrip van het PP-programma. Solidariteit met kwetsbare
mensen, Solidariteit tussen jong en oud, rijk en arm. Solidariteit met de derde wereld.
Solidariteit met de generaties na ons. We vertalen die solidariteit in de volgende
speerpunten:
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9. Sterkste schouders onder zwaarste lasten .........................................................................18
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Doe mee, (be)stuur mee!...................................................................................................20

De Verenigde Naties (VN) hebben 17 doelen vastgesteld voor een betere, duurzamer
wereld. De gemeente Aalten onderschrijft deze doelen. Sinds juni 2021 zijn we “Global
Goals” gemeente. Onder elk speerpunt geven we de relatie met die doelen aan.
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Nederland is een heel rijk land (4e plaats op wereldranglijst vermogen per persoon). De
rijkdom is alleen heel ongelijk verdeeld. En die ongelijkheid wordt steeds groter als we er
niets aan doen. De rijksoverheid moet hier veel aan doen (o.a. hoger minimumloon, hogere
uitkeringen, progressieve belastingen). Ook de gemeente moet aan de bak.

1. Recht op fatsoenlijk bestaan
Dus:
a. Uitgaan van vertrouwen, werken vanuit bedoeling: bijverdienen in bijstand naar

b.

c.

d.

e.

f.
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max. € 400 per maand; giften en boodschappen € 120 vrij per maand;
studietoeslag arbeidsgehandicapten naar € 300 per maand; aandacht voor
onvolledige AOW; we korten voordeurdelers niet; experiment met basisinkomen;
stukken in eenvoudige taal; hulp bij invullen formulieren; hulp voor
laaggeletterden
Schuldenvrije toekomst: invoeren omgaan-met-geld lessen; vroeg signalering met
energieleveranciers e.d.; schulden overnemen; ervaringsdeskundigen inzetten;
samen met werkgevers aanpak voor werkende armen
Steuntje in de rug: steunregelingen naar 130% minimum; bijzondere bijstand naar
150%; leenbijstand duurzame gebruiksgoederen wordt gift; steun voor mensen in
energiearmoede; gemeentepolis zorgverzekering; steun Stichting Leergeld en
cultuurfonds; steun Aaltens Meedoenpact (initiatief Diaconale Hulpverlening)
Goed wonen: uitbreiding sociale huurwoningen; fonds voor
duurzaamheidsmaatregelen door lage inkomens; meer, nieuwe woonvormen
starters en senioren (hofjes, uuthuuskes)
Zorg in goede handen: waar mogelijk zorg in eigen regie; aandacht voor preventie
en positieve gezondheid; van concurrentie naar partnerschap; programma’s voor
jonge en werkende mantelzorgers; respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers;
ruimte voor beschermd wonen
Positieve opvoeding jeugd: iedereen helpt mee; minder uithuisplaatsingen;
kleinschalige gezinshuizen; steungezinnen

terug naar inhoudsopgave
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Terug naar inhoudsopgave

Ieder mens hoort in zijn leven gelijke kansen en ontplooiingsmogelijkheden te hebben.
Helaas is dat niet vanzelfsprekend in Nederland. Voor veel mensen is het moeilijk om uit
een leven van lage opleiding, werkloosheid, schulden te ontsnappen. Voor ons doet iedere
inwoner mee, ongeacht beperking, afkomst, kleur, geloof of seksuele voorkeur.

2.

Gelijke kansen voor iedereen

Dus:
a. Beter onderwijs; doorlopende leerlijn basisschool-voortgezet onderwijs; slimme

onderwijsoplossingen voor kleine kernen; intensieve(re) samenwerking binnen
gehele jeugdveld; gratis huiswerkbegeleiding lage inkomens; keuze-uitstel door
vorming tienercollege; beter binnenklimaat scholen; meer groene schoolpleinen;
gezonde schoolkantine; rookvrije schoolomgeving; watertappunten; begeleiding
bij drugsproblemen
b. Toegankelijke gemeente: drempels weg – letterlijk en figuurlijk – want iedereen
doet mee; helder kleur- en taalgebruik website, brieven, formulieren en
informatiemateriaal; toegankelijkheidsstandaard bij alle ruimtelijke projecten; aan
de slag met VN-verdrag voor mensen met beperking; ervaringsdeskundigen
inschakelen; huisvesting en (taal)educatie statushouders; takecare-bnb
(gastgezinnen voor statushouders)
c. Sterke sociale basis: steun basisvoorzieningen als bibliotheek (met boekenservice
kleine kernen); kultur- en inloophuizen; bereikbare gezondheidszorg; stimuleren
kunst en cultuur (o.a. muziekonderwijs, muziekkoepels centra Aalten, Bredevoort,
Dinxperlo); aandacht voor erfgoed.
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Terug naar inhoudsopgave

Mensen met een laag inkomen en opleiding leven gemiddeld 6 jaar korter. Zij ervaren meer
(chronische) stress, hebben vaker een ongezonde levensstijl. Een op de drie volwassenen in
Aalten behoort tot deze groep. De huidige economie vergroot de prestatiedruk. Wij willen
een positieve gezondheid waarin veerkracht en zingeving centraal staat. Waarin ouderen
naar vermogen kunnen meedoen. Zij zijn waardevol, van hun ervaring kunnen wij leren.

3. Innoveren en investeren in zorg
Dus:
a. Bevorderen gezonde levensstijl: uitbreiden projecten Achterhoek rookvrij,

preventie alcohol, aanpak drugs; lokaal preventieakkoord (roken, drinken,
overgewicht); met zorgverzekeraars gecombineerde leefstijlinterventies (GLI)
uitvoeren en uitbreiden; welzijn op recept i.p.v. overbodige medicatie; in gesprek
met supermarkten en media over gezonde voeding; sport en cultuur als
bevordering naoberschap
b. Aandacht voor diversiteit: Aalten regenbooggemeente (LHBTQ+); aandacht voor
(psychosociale) gezondheid; uitbreiden TOF (coaching lessen) op scholen; steun
voor campagne ZEG (Zegachterhoek.nl) vanuit Actieplan Jongeren; stimuleren
zelfhulpgroepen en ervaringsdeskundigen; meer werkplekken voor psychisch
kwetsbare mensen (ggz); samenwerking met MEE, Willem
(willemlevensvragen.nl), bestrijding eenzaamheid jong en oud
c. Gezond ouder worden: “active aging” (ouderen verleiden tot gezonder
levensstijl); inzet en contact seniorenraden en ouderbonden; inclusieve werving
oudere vrijwilligers; speciale aandacht voor gevolgen corona; intensiveren
programma’s tegen eenzaamheid; huiskamergesprekken; uitbreiden
woonzorgzones; bankjes op “seniorenroutes”
d. Gezonde leefomgeving: stimuleren voet- en fietsverkeer; autovrij centrum; 30
km in bebouwde kom; waar mogelijk brede, vrij liggende fietspaden; ruime,
goede fietsparkeervoorzieningen; zitbanken om uit te rusten en voor sociale
contacten; ontmoedigen houtstook en gebruik bestrijdingsmiddelen; meer groen
en bomen tegen hittestress; openbare activerende speelplaatsen voor alle
leeftijden; openbare toiletten
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Terug naar inhoudsopgave

Ons landschap wordt bedreigd door klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit.
Daarom is een robuuste natuur nodig. Niet alleen voor de natuur zelf, maar ook voor de
landbouw (bestuiving door bijen, natuurlijke bestrijding van plagen). Ook slaat die robuuste
natuur CO2 op en gaat verdroging tegen. En natuurlijk kunnen we ervan genieten als
fietser, wandelaar, recreant, toerist. De boer is bij dit alles onmisbaar. Sterker, zijn
toekomst hangt ervan af.

4. Landschap, landbouw en natuur in balans
Dus:
a. Kringlooplandbouw: boeren steunen bij omschakeling (ruimtelijke ordening,

b.
c.

d.

e.
f.
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vergunningen, informatie, sociale begeleiding); de omzet van biologische
landbouwproducten vergroten door gemeentelijke inkoop (kantine, dranken en
hapjes); voorlichting gezonde voeding zonder vlees; steun “korte ketens”
(boerderijverkoop, e.d.)
Terugdringen bestrijdingsmiddelen: alternatieven voor burgers en bedrijven
aandragen; gemeente gebruikt zelf geen gif meer
Basiskwaliteit natuur en landschap: die basiskwaliteit voor hele gemeente in kaart
brengen; houtopstanden, steilranden, bermen e.d. vastleggen in omgevingsplan;
stimuleren aanplant en beheer landschapselementen zoals heggen en houtwallen;
monotone laanbomen gaandeweg vervangen door klimaatbestendige,
gevarieerde boomsoorten; geen megastallen
Aanplant extra bomen: bomen verkoelen straten, pleinen, parkeerplaatsen, e.d.;
minibossen in kernen, bosuitbreiding in buitengebieden; aanleggen, versterking
ecologische verbindingszones; stimuleren “agroforestry” (op zelfde perceel
bomen combineren met akkerbouw, groente- en veeteelt)
Vergroenen kernen; deelnemen operatie Steenbreek (tegel eruit, plant erin);
stimuleren gevelgroen en groene daken
Tegengaan afval: de vervuiler betaalt; toegankelijke brengpunten; voorkomen
van afval door repaircafés en kringlooppunten; bewustwording stimuleren door
gerichte informatie; zwerfafvalploegen per wijk inzetten

Terug naar inhoudsopgave
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Terug naar inhoudsopgave

Het klimaat vraagt om ingrijpende maatregelen. De tijd van onderzoek en overleg is voorbij.
Het is nu tijd voor maatregelen. Die maatregelen moeten ook lokaal plaatsvinden, ook onze
gemeente is aan zet. Belangrijke eerste stappen zijn gezet met: het “Plan van Aanpak
Duurzaamheid”, het “Uitnodigingskader zon en wind”, de “RES” en de
“TransitieVisieWarmte”. Maar het moet sneller, er is meer nodig. En lage inkomens moeten
kunnen meedoen!

5. Klimaataanpak voor (klein)kinderen
Dus:
a. Verduurzamingsplan: dat plan geldt voor alle sectoren en alle broeikasgassen; het

b.

c.

d.
e.
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“Akkoord van Groenlo” (energie-neutrale Achterhoek in 2030) vraagt herijking en
lokale vertaling; mogelijkheden voor windmolens in onze gemeente uitbreiden;
druk op netbeheerder om capaciteit uit te breiden; belangrijke stappen:
besparen, duurzaam opwekken en CO2-opvangen in meer bomen;
Einde aan energiearmoede: iedereen moet profiteren van de energietransitie,
daarom een duurzaamheids-investeringsfonds voor lage inkomens; dit fonds
vullen met inkomsten uit gemeentelijke aandelen in lokale windmolens en
zonnevelden; onderzoek naar gemeentelijk energiebedrijf
Gemeente geeft goede voorbeeld: gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal of liever nog: energieleverend; al het gemeentelijke vervoer wordt
elektrisch
Intensieve informatie: burgers en bedrijven een passend advies gegeven in een
fysieke duurzaamheidswinkel (bijv. in voormalige RABO-ruimte aan de Hofstraat)
Schoon en gezond: hogere gasprijzen moeten niet leiden tot meer houtkachels
(zeer ongezond voor bewoners en omwonenden); € 1.000 subsidie bij inruilen
houtkachel of allesbrander tegen een (hybride) warmtepomp; als dat niet helpt
stookverbod in APV

Terug naar inhoudsopgave
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Terug naar inhoudsopgave

Starters, senioren en lage inkomens ondervinden de nadelen van de liberalisering van de
woningmarkt. Het gemiddelde woningoppervlak per inwoners is hier groot, maar steeds
minder mensen kunnen makkelijk woonruimte vinden. Woningcorporaties bouwen minder,
de Woonplaats loopt achter met verduurzamen. Aalten heeft relatief veel oudere,
particuliere woningen met een matige tot slechte energieprestatie. Stijgende energieprijzen
komen hier extra hard aan. Betaalbaarheid van wonen is meer dan huur- of
hypotheeklasten en OZB.

6. Beter, slimmer, betaalbaar bouwen
Dus:
a. Bouwen voor starters en senioren: we bouwen binnen de kernen; we volgen de

b.

c.

d.

e.
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woningbehoefte strak en bouwen daarvoor. Door scheve bevolkingsopbouw zijn
er op termijn minder woningzoekenden dan vrijkomende woningen
Verbeteren, benutten bestaande gebouwen: we kunnen bestaande gebouwen
geschikt maken voor wonen (woningsplitsing, transformatie, kamerverhuur,
kangoeroewoningen, optoppen, wonen boven winkels)
Buitengebied voor natuur, landbouw, duurzaam energie opwekken; woningbouw
in principe in de kernen; vrijkomende monumentale, karakteristieke boerdijen
verbouwen tot woningen om erfgoed te bewaren; rood-voor-rood nieuwbouw in
en bij de kernen; maatwerk mogelijk als omgevingskwaliteit verbetert
Nieuwe woonvormen: we realiseren Hofjes, groepswonen met gezamenlijke
voorzieningen (tuin, fietsenberging, werkplaats, wasruimte, ontmoetingsruimte);
dit kan ook in vrijkomende agrarische gebouwen; uitbreiden verzorgingsplaatsen
en tussenvormen (bejaardentehuis)
Duurzaam en flexibel: dynamiek op woningmarkt vraagt (ook) om tijdelijke bouw
(uuthuuskes, tiny houses); woningen moeten energieneutraal en circulair worden;
gemeente stimuleert dit door advies, met ruimtelijke regels (omgevingsplan,
vergunningen) en financiële ondersteuning (DZH-leningen, DZH-fonds); in 2025
is minimaal 25% van de bouwproductie houtbouw

Terug naar inhoudsopgave

13

Terug naar inhoudsopgave

Het verkeer wordt steeds drukker. Mobiliteit is van belang voor de mens. Maar het kan
minder, veiliger en vooral slimmer. Minder ruimtegebruik, minder vervuiling en minder
ongelukken.

7. Voetganger en fiets gaan voor
Dus:
a. Voorrang voor voetganger en fietser in reconstructieplannen ; meer en veilige

b.

c.

d.

e.
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fietsparkeerplaatsen, meer en bredere fietspaden; bij Provincie pleiten voor
snelfietsroute Winsterwijk-Aalten-Varsseveld en Bocholt-Aalten-Lichtenvoorde
30 km in de bebouwde kom: alle bebouwde komen 30 km; centrum Aalten,
Bredevoort, Dinxperlo autovrij of verkeersluw; onderzoek naar
parkeervergunning op plekken met hoge parkeerdruk
Stimuleren deelgebruik: stimuleren gebruik deelfietsen, deelauto’s en openbaar
vervoer; carpoolplekken bij Aalten en Dinxperlo; steun aan Gaon-project regio
(duurzaam, fijnmazig mobiliteitsnetwerk, zie gaon.nl)
Aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers: toets op veiligheid kinderen,
ouderen, mensen met een beperking; veilige school- en seniorenroutes;
obstakelvrije stoepen
Stimuleren elektrisch vervoer: meer laadpalen in buurten, bij openbare gebouwen
en bedrijven; alle gemeentelijke vervoersmiddelen elektrisch

Terug naar inhoudsopgave
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Terug naar inhoudsopgave

Ongeremd groeidenken moet stoppen; de mogelijkheden van de aarde zijn eindig. We
omarmen de gedachte van de “Donut-economie” (behoeftes van iedereen realiseren binnen de
draagkracht van de Aarde). De bevolking in Aalten neemt af en vergrijst, dat heeft grote
gevolgen voor de beroepsbevolking. Ook in Aalten staat de natuur onder druk (stikstof,
biodiversiteit). Groei om de groei is daarom niet meer mogelijk. Daarom kijken we kritisch naar
uitbreiding van bedrijventerrein en woningbouw. Het moet niet meer, maar beter: circulair,
natuurinclusief, klimaatneutraal en sociaal.

8. Mens, economie en natuur in balans
Dus:
a. Revitaliseren boven uitbreiden: uitbreiden industrieterrein gaat ten koste van

natuur of landbouwgrond; steun voor plannen om industrieterrein te revitaliseren;
dit biedt kansen voor nieuwe bedrijfjes, verduurzamen en vergroenen
b. Ruimte voor innovatie: stimuleren en faciliteren van innovatieve en circulaire
bedrijven en startups; deze activiteiten in bedrijfsverzamelhal of aanhaken bij
bestaande bedrijven
c. Verduurzamen bedrijfsgebouwen en -terreinen; benutten van besparingspotentieel
in gebouw en werkproces; alle daken vol zonnepanelen (postcoderoos!);
mogelijkheid windenergie hier onderzoeken; handhaving milieuwetgeving
d. Stimuleren sociaal werkgeverschap: intensiveren contact bedrijven en Laborijn;
Move2Social (stimuleringsprogramma voor sociaal ondernemers); inzetten lokale
bedrijven bij inburgering statushouders; ondersteunen Aaltense Uitdaging
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Terug naar inhoudsopgave

Financieel beleid moet mogelijk maken wat nodig is. Als er meer geld nodig is om
noodzakelijke plannen uit te voeren, is verhoging van lokale belastingen een van de opties. We
kijken kritisch naar het financieel beleid, zoals de kostendekkende belastingen, heffingen en
rechten. Ook letten we op zaken als afschrijvingstermijnen, rekenrente etc.

9. Sterkste schouders onder zwaarste lasten
Dus:
a. Financieel duurzaam: we werken met een sluitende begroting; buiten onze

speerpunten streven we naar soberheid en bescheidenheid in uitgaven
b. Inzet financiële middelen: mee- en tegenvallers lopen via de algemene reserve;
bedragen voor het sociaal domein worden niet voor andere doeleinden ingezet;
hondenbelasting wordt afgeschaft
c. Extra inkomsten: we zoeken samen met regio en provincie naar aanvullende
inkomstenbronnen zoals subsidies uit regio, Provincie of Europa
d. OZB: de OZB mag verhoogd worden als te weinig budget beschikbaar is voor
uitvoeren van noodzakelijk beleid
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Terug naar inhoudsopgave

Gemeentelijke politiek wordt steeds belangrijker (en daarmee ook complexer). Denk aan de
grotere rol binnen het sociaal domein en de energietransitie. Belangrijker wordt dus ook de
kwaliteit van en transparantie in de besluitvorming. Dat betekent ook: mogelijkheden bieden
aan de burger om daaraan mee te doen.

10.

Doe mee, (be)stuur mee!

Dus:
a. Heldere besluitvorming: versterken van drieslag in besluitvorming gemeenteraad:

b.

c.

d.
e.
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eerst een goed Beeld vormen; dan gezamenlijk een Oordeel vormen; tenslotte
een goed onderbouwd en transparant Besluit nemen. (BOB-model); scholing voor
raadsleden en fractievolgers is belangrijk
Verantwoording en transparantie: debatten en besluiten voor iedereen online te
volgen en terug te zien; experiment met nieuwe vormen van verslag doen van
vergaderingen
Meer directe democratie: burgerraden bij ingrijpende besluiten, zoals bij RES 2.0;
pilots preferendum (referendum met keuze uit meer dan twee varianten); ruimte
voor burgerinitiatieven (Right to challenge); interactieve gemeentewebsite;
informatiecentra in Aalten (Hofstraat) en Dinxperlo; bewoners denken actief mee
bij opzet en inrichting nieuwbouw; actieve deelname bewoners bij gemeentelijke
omgevingsvisie en omgevingsplan
Jongerenparticipatie: voortzetten kinderraad en kinderburgemeester; jongeren
(12-18 jaar) meer betrekken bij Aaltense politiek (jongerenraad, schoolbezoek)
Democratisch samenwerken in regio: Aalten neemt initiatief bij regionale
samenwerking; democratische controle is daarbij belangrijk; regionale taken:
circulaire economie en arbeidsmarkt, gezondheidszorg ( bovenlokale zorg en
welzijn), natuurinclusieve landbouw, regionaal openbaar vervoer, woningbouw
monitoren en afstemmen

Terug naar inhoudsopgave
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De mensen
De Progresssieve Partij heeft maar liefst 32 mensen op de lijst staan. Het aantal leden en
sympathisanten is nog veel groter. De eerste 7 op de kieslijst worden hieronder kort voorgesteld.

1. Esther Diepenbroek
“Brutalen hebben de halve wereld,”: zij die de weg weten, communicatief sterk
zijn, niet bang zijn zich te laten horen, snel(ler) resultaat bereiken.
Wil raadslid zijn voor iedereen, vooral voor die inwoners die zichzelf niet onder
de “brutalen” scharen. Weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om gehoord
te worden als je met problemen zit, niet weet waar je moet aankloppen. Wil er
daarom voor jou zijn, kan je misschien op de goede weg helpen: “mail mij
gerust als je ergens mee zit.”
Sta voor kansengelijkheid, bestaanszekerheid, voor een gemeente waarin
iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Zet mij daar de komende jaren weer
100% voor in.
2. Bert Weevers
Veel kennis en ervaring op gebied van energie, duurzaamheid en wonen.
Enthousiast saxofoonspeler, bestuurslid en programmeur van jazzconcerten en
jamsessies in de Koppelkerk. Initiatiefnemer Energie Coöperatie Bredevoort.
Bezorgd over waar het met de wereld naar toe gaat: klimaatverandering,
verlies van biodiversiteit, ongelijke verdeling tussen arm en rijk. Ergert zich aan
Rijksoverheid die steeds de verkeerde keuzes maakt. Die niet de belangen van
de gewone man en vrouw en de toekomst van kinderen en kleinkinderen
vooropstelt. Onder het mom van ‘economie’ en of ‘werkgelegenheid’ kiest
voor het grote geld. Daarom op lokaal niveau het tij keren. De afgelopen vier
jaar zijn daarin duidelijk de eerste stappen gezet. Zin in meer!
3. Sylvia Stuivenberg (PvdA)
Woont sinds kort in Dinxperlo, daarvoor in Breedenbroek. Afgelopen 5 jaar
politiek actief geweest. Actief binnen Rooie Vrouwen (PvdA). Hobby’s: klussen,
onderwatersport en ruwharige teckel. Werkte bij gemeentelijke afdeling
Welzijn, is een mensenmens die geen uitdaging uit de weg gaat. “Kan niet,
bestaat niet”, zoekt gepassioneerd naar oplossingen zowel bij klussen als
maatschappelijke vraagstukken.
Problemen zijn niet alleen met zak geld op te lossen, gelooft in creativiteit van
mensen om oplossingen te vinden. Staat voor rechtvaardigheid, wil zich daar
hard voor maken. Gelooft in compassie, solidariteit en streeft naar een zo goed
mogelijk leefklimaat voor onze inwoners.
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Joop Wikkerink
Wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Publieke gezondheid.
Afgelopen 3,5 jaar hard gewerkt om noodzakelijke veranderingen vorm te
geven. Uitgaan van vertrouwen, werken volgens de bedoeling. Overtuigd van
de noodzaak tot regionale samenwerking. Trots op de veranderingen ten
goede bij Laborijn. Voorstander van de beweging naar gezondheid en gedrag in
plaats van ziekte en behandeling. Samenwerken in de genen. Ziet zichzelf als
degene die de soms ongemakkelijke waarheid vertelt. Maakt zich sterk voor
fatsoenlijk werk voor iedereen. Zet zich in voor diegenen die moeite hebben
voor zichzelf op te komen. Is van nature een optimistisch mens en ziet
vooruitgang in het denken van mensen. Kijkt vooruit. Vanaf de oprichting lid
van GroenLinks.
Theo Bauhuis
Natuurmens en radiomaker. Werkzaam als softwareconsultant voor de groene
sector, afgestudeerd aan hogeschool Larenstein. Hobby’s: gids Vragenderveen,
programmamaker en medeoprichter lokale omroep AFM, natuurfotograaf.
Raakte geïnteresseerd in de PP door de laagdrempeligheid en open
communicatie zoals nieuwsbrief, meedenkavonden en zomerexcursies. Hoopt
bijdrage te kunnen leveren aan sterkere natuur en milieuvriendelijker
samenleving. Vooral door betrokkenheid en begrip, niet alleen door opleggen
van regels. “Practice what you Preach!”, probeert zelf ook zo bewust mogelijk
te leven. Creativiteit is een belangrijk hulpmiddel om problemen en knelpunten
op te lossen.
Petra Hoezen (PvdA)
Regelmatig hardlopend te spotten, graag lange afstanden en door het bos.
Indien niet hardlopend, dan wel op de bok of te paard.
Werkzaam als strafrechtadvocaat en komt op voor mensen die te maken
krijgen met verplichte GGZ. Motto: sta voor wat je doet en doe waar je voor
staat.
Wars van bureaucratie.
De overheid is er voor de burger en niet andersom. Wil zich inzetten voor
transparantie en doelmatige besteding van gelden. Vindt klimaat en cultuur
belangrijk, maar daar kan iemand zich pas druk om maken als wonen, werk en
financiën zeker zijn.
Wim Hokken
Werkt als adviseur bij diverse gemeenten voor sector onderwijs. Goed
onderwijs kan kansenongelijkheid in onze samenleving verminderen, daaraan
zijn steentje bijdragen stimuleert hem. Wil lokaal actief zijn, gelooft in
nabijheid, weten voor wie je het doet. Wil ongelijkheid bestrijden, natuur
herstellen, landbouw helpen hervormen naar natuur- inclusieve landbouw.
Was in Waadhoeke (Friesland) raadslid voor linkse samenwerkingspartij (soort
PP). Heeft zich daar vooral beziggehouden met de Wet Natuurbescherming, de
Omgevingswet en de RES. Is lid van Groen Links. Hobby’s: dagelijks 10 km
wandelen, veel en graag lezen. Is onder indruk van het orgel van de
Helenakerk. Geniet van al het moois in onze regio!
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website:
www.progressieve-partij.nl

Secretariaat:
Oosterkerkstraat 14, 7121 AK Aalten
tel. 0543 475864
secretariaat@progressieve-partij.nl

E-mail:
Fractie Progressieve Partij: fractie@progressieve-partij.nl
Social media:
twitter: @PP_Aalten
facebook: Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo
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