
Voorzitter, 

Vandaag bespreken we de allereerste perspectiefnota. De eerste, omdat we niet meer spreken over 
een voorjaarsnota, maar over zijn gestapt op een perspectiefnota.  

Perspectief is een mooi woord. Ik heb maar eens een encyclopedie erop nageslagen en dan komt je 
grofweg drie betekenissen tegen: perspectief in de meetkunde als lijnenspel; perspectief als in 
gezichtspunt voor meningen, overtuigingen en ervaringen en perspectief als in de 
jongerenorganisatie van de ChristenUnie. U zult dan ook begrijpen dat ik me als een vis in het water 
voel bij de nieuwe naam van onze nota! 

Maar zonder gekheid, het is ook wel treffend. Want juist in deze nota zetten wij de lijnen uit voor de 
toekomst van Gelderland. We kiezen onze ambities en onze prioriteiten. Tegelijkertijd is dit ook de 
plek waar onze meningen uiteen mogen lopen om samen te zoeken naar het beste van Gelderland. 
En zo’n jongerenorganisatie? Dat vind ik wel een mooi beeld eigenlijk. We doen het ook omdat we 
Gelderland op een nette manier door willen geven aan toekomstige generaties.  

Dat betekent zuinig zijn op wat we hebben gekregen; het betekent delen van waar we genoeg van 
hebben; gastvrij zijn en niet onze problemen op laten lossen door toekomstige generaties, maar de 
handen uit de mouwen. 

De fractie van de ChristenUnie is tevreden met de perspectiefnota, zoals die voor ons ligt. Het is hard 
werken geweest om het coalitie-akkoord te vertalen naar deze nota. Waardering daarvoor, en ook 
voor de collega’s die in beperkte tijd de nota moesten voorbereiden.  

Maar met deze nota is de nieuwe collegeperiode dan ook écht begonnen. De prioriteiten zijn gesteld 
en het college kan aan de bak! En dat is goed, want plannen maken is mooi, maar plannen realiseren 
om Gelderland vooruit te helpen, daar doen we het met elkaar voor. 

We zijn blij met de koers en de prioriteit op het gebied van leefbaarheid. In de afgelopen periode 
hebben we heel wat bezoek gebracht en gesprekken gevoerd met mensen die betrokken zijn bij het 
versterken van de leefbaarheid in hun eigen omgeving. Het is geweldig om te zien dat mensen zo 
bevlogen zijn, maar tegelijkertijd is er ook veel nodig om de leefbaarheid op peil te houden. 
Voorzieningen staan onder druk, bibliotheken gaan dicht, scholen moeten de deuren sluiten.  Dorpen 
zijn lastig te bereiken met het openbaar vervoer. Ouderen maken zich zorgen om passende 
woningen, zodat ze kunnen blijven wonen op de plek waar ze al zo lang leven. Jongeren moeten 
verhuizen omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. De woningvoorraad moet beter 
aansluiten bij de behoefte van inwoners. De Provincie kan hier het verschil maken voor zoveel 
Gelderlanders. Mooi en noodzakelijk dat het college daar prioriteit aan geeft en we hopen snel 
resultaten te mogen begroeten. 

Voorzitter, ik wil nog drie punten benadrukken. Allereerst de reactie van het college op de 
aangenomen motie over streekproducten. Wij hopen dat de ambitie van het college verder reikt dan 
wat er in de nota is opgeschreven. Streekproducten vormen een zichtbare, herkenbare schakel om 
onze doelen op het gebied van landbouw, economie, gezondheid, wetenschappelijke kennis, 
toerisme en noem maar op te versterken. Dat is iets wat onze fractie graag vol trots wil uitdragen. 
Daarvoor moet je soms letterlijk de boer op en de markten op. Op die manier kunnen we ook de 
afstand tussen boeren en burgers, tussen stad en platteland verkleinen. Ik hoor graag van het college 
of ze die ambitie ook in de komende periode waar willen maken. 

Een tweede punt betreft het Openbaar Vervoer, in het bijzonder de Valleilijn. Wij zijn blij dat het 
college gaat werken aan een mobiliteitsvisie en willen in aansluiting op de discussie van twee weken 



geleden nadrukkelijk meegeven dat voor de toekomst van de Valleilijn en het reizigerscomfort, het 
van belang is om in die visie ook de aansluiting bij Barneveld-Noord op de lijn naar Apeldoorn en het 
doorrijden naar Arnhem mee te nemen.   

Tot slot het structurele programma rondom vrijheid. Want vrijheid is niet vanzelfsprekend. We 
mogen dankbaar zijn voor onze vrijheid. Vrijheid geeft perspectief voor de toekomst. Het structurele 
programma rondom vrijheid geeft daar zichtbaarheid aan.  

Voorzitter, met deze nota zetten we de lijnen uit richting 2020. We schetsen Perspectief voor 
Gelderland. Wat ons betreft is het een hoopvol perspectief. Ik wil het college heel veel wijsheid en 
zegen toewensen bij de uitvoering van het beleid.  


