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Max Waterman 

Lijsttrekker ASP Deventer 

 

Inleiding 

Voor u ligt het partijprogramma van de Atheïstisch Seculiere Partij voor de 

verkiezingen van 2022 voor de gemeenteraad van Deventer. Graag stellen we ons 

aan u voor en vertellen we over onze ideeën voor een nog mooiere en 

vooruitstrevendere gemeente Deventer! 

Ons land verkeert al twee jaar in een pandemie die onze samenleving ingrijpend 

heeft veranderd. In hoog tempo hebben we onszelf nieuwe gewoontes moeten 

aanleren en werden we geconfronteerd met beperkingen van ongekende omvang. 

Tegelijkertijd kwam ons land dieper in een wooncrisis terecht en werd het 

vertrouwen in de overheid flink geschaad door het toeslagenschandaal. Bovendien 

vragen de toenemende gevolgen van klimaatverandering ook nog steeds om 

aandacht. 

Al met al lijken we in een steeds dieper dal te komen en gevoelsmatig lijkt een 

mooie toekomst ver weg. Daarom is het belangrijkste wat we u willen vertellen: 

Geef de moed niet op! 

Wie u ook bent en wat u ook denkt, samen komen we hier echt wel weer uit.    

De mensheid heeft immers in de geschiedenis voor hetere vuren gestaan. Ook toen 

kwamen we daar weer uit. Het belangrijkste is dat we ervan leren zodat komende 

generaties mensen met die kennis de problemen van hún tijd kunnen trotseren. 

De recente ontwikkelingen maken dat mensen misschien wel meer dat ooit huiverig 

zijn voor vernieuwing. Velen zijn onzeker over de toekomst en klampen zich vast 

aan zaken die vanzelfsprekend zijn. Toch willen wij laten zien dat met slimme en 

creatieve vernieuwing juist nu problemen op te lossen zijn, en het leven in veel 

opzichten weer vanzelfsprekend kan worden. 

Dit alles vergt soms ook een nieuwe, frisse wind in de gemeenteraadspolitiek. Het 

harde werk van bestaande raadsleden en de grote, bekende partijen in Deventer 

verdient zonder meer lof. Tegelijkertijd liggen tunnelvisie en vastgeroeste 

gewoontes voortdurend op de loer. 

Daarom hoop ik dat u mij en onze partij het vertrouwen gunt om een raadszetel te 

mogen bekleden. Alvast bedankt en veel leesplezier! 
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Gelijkwaardigheid 

Gemeenschappelijkheid Rationaliteit 

Neutraliteit 
Solidariteit 

Rechtvaardigheid 

Wetenschappelijkheid 

Zelfbeschikking 

Secularisme 

Burgerschap 

Wat is de ASP? 

De Atheïstisch Seculiere Partij (ASP) is een 

progressieve en sociaal-seculiere partij met een 

atheïstisch-humanistische grondslag. De ASP 

streeft naar een maatschappij waarin een strikte 

scheiding van kerk en staat de basis vormt voor 

alle wetten en beleid, op landelijk, provinciaal en 

gemeentelijk niveau. De ASP vindt dit belangrijk, 

omdat de Nederlandse samenleving 

levensbeschouwelijk pluriform is en iedereen 

volgens de Grondwet gelijk behandeld moet 

worden. 

Daarom is het van essentieel belang dat de 

overheid zich in alle opzichten 

levensbeschouwelijk neutraal opstelt: er mag 

geen sprake zijn van expliciete uitingsvormen van 

een specifieke levensbeschouwing. Daarnaast 

mag er geen sprake zijn van bevoorrechting of 

benadeling van de ene levensbeschouwing ten 

opzichte van de andere. De ASP verdedigt het 

belang van een neutrale overheid voor alle 

mensen, ongeacht hun levensvisie. 

De ASP probeert via democratische weg enerzijds te waken over de zaken die al 

goed gaan en anderzijds bezwaar te maken tegen zaken die dat seculiere principe 

schenden. Dit primaire uitgangspunt hanteren we daar waar de gemeenteraad 

invloed kan uitoefenen. Daarnaast ligt de nadruk in dit partijprogramma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen wat meer op onze kernwaarden en hoe die van belang 

zijn voor lokale kwesties.  

Vanuit onze atheïstisch-humanistische grondslag komen we bij onze partij tot de 

volgende tien kernwaarden: 

  

‘’Maar Nederland is toch al 

seculier?” 

Ja, Nederland is in veel 

opzichten al behoorlijk seculier. 

Toch kent ons land ook een 

geschiedenis waarin met name 

het christelijke geloof 

maatschappelijk dominant was. 

Dat is de reden dat er ook 

vandaag de dag nog hier en daar 

voorbeelden van wetten en 

beleid zijn die strijdig zijn met 

dat seculiere principe. Ook zijn 

er nog steeds invloedrijke 

confessionele partijen die 

seculariteit als een bedreiging 

zien. Bovendien staat de 

scheiding van kerk en staat 

formeel nog steeds niet in de 

Grondwet. Onbegrijpelijk, in het 

Nederland van de 21e eeuw. 
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Deze kernwaarden komen tot uiting in onze fundamentele partijfilosofie en in alle 

standpunten die daarop gebaseerd zijn: 

Alle burgers in Nederland zijn gelijkwaardig. Hun identiteit, ideeën en belangen 

tellen in beginsel even zwaar en zij genieten grondrechten en vrijheden die 

gewaarborgd zijn in wetten en verdragen. 

De samenleving die deze mensen samen vormen is veelzijdig en complex. Toch 

delen mensen ook veel eigenschappen met elkaar. Deze gemeenschappelijkheid is 

de primaire basis op grond waarvan de grondrechten en vrijheden van mensen 

gelden: wat we met elkaar delen vloeit immers veelal voort uit onze menselijkheid. 

Onze grondrechten en vrijheden behoren bovendien een product te zijn van onze 

rationaliteit: ze worden geformuleerd dankzij onze democratische en filosofische 

inspanningen en moeten bovendien voortdurend beantwoorden aan de wetten van 

de logica. Beleid en regelgeving mag niet uitsluitend gebaseerd zijn op historische 

ontwikkelingen, gewoontes of tradities. 

Een moderne samenleving kan niet zonder een basis in solidariteit. De overheid 

moet voor mensen sociale zekerheid scheppen zodat zij een basale vorm van 

welvaart en levensgeluk ervaren zoals dat past bij een rijk land zoals Nederland. 

Beschaving begint bij het vermogen van de mens om te delen wat we hebben en het 

erkennen van collectieve belangen die soms de individuele overstijgen. 

De overheid moet neutraal zijn. Zij dient alle uitingen te voorkomen, al is het maar 

schijn, waaruit blijkt dat de ene groep mensen meer in hun identiteit of belangen 

erkend wordt dan de andere, tenzij dat op grond van ongelijke gevallen 

gerechtvaardigd is. Ook moet de overheid voorkomen dat zij op dat vlak, expliciet of 

impliciet, een bepaalde norm voorschrijft. Mensen moeten zich vanuit verschillende 

achtergronden en identiteiten kunnen herkennen in de overheid. Dat kan alleen als 

de overheid zich beperkt tot de zaken die we met elkaar gemeen hebben. 

Individuele vrijheid bestaat niet zonder het zelfbeschikkingsrecht van de mens. 

Mensen beschikken over hun eigen lijf en leven. Geen enkele levensbeschouwing 

mag anderen buiten die levensbeschouwing via wetten en regels voorschrijven hoe 

zij over hun eigen lijf en leven beslissen. Dat is tiranniek. Alleen algemene 

collectieve belangen zoals de volksgezondheid en openbare orde kunnen zwaarder 

wegen dan de menselijke zelfbeschikking. Zolang die collectieve belangen niet 

objectief geschaad worden moet de overheid partij kiezen voor individuen die zich 

wensen te ontworstelen aan een groep, indien die de zelfbeschikking van dat 

individu bedreigt. 
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Alle mensen die zich in Nederland bevinden dienen rechtvaardig te worden 

behandeld, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de overheid. Daarvoor 

is de rechtsstaat en het vertrouwen van burgers daarin essentieel. De overheid 

moet te allen tijde waken voor de integriteit van de rechtsstaat. Zij mag burgers niet 

in strijd met haar eigen regels benadelen of belemmeren in de toegang tot de 

rechter. Mensen moeten bovendien ten opzichte van elkaar hun belangen en 

rechten kunnen verdedigen en hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om 

goed geïnformeerd te zijn ten aanzien van de rechtsstaat, wetten en regels. 

Neutraal en kwalitatief goed onderwijs is het belangrijkste instrument daarvoor. 

Goed onderwijs draagt bovendien bij aan een herwaardering van 

wetenschappelijkheid. Wetenschap is het enige betrouwbare instrument om kennis 

te vergaren. Hoewel wetenschap niet onfeilbaar is, moet zij wel gezaghebbend zijn. 

Wetenschap is immers onmisbaar in onze technologisch hoogontwikkelde 

maatschappij en functioneert op basis van strenge methodieken en werkwijzen die 

de zuiverheid ervan waarborgen. De overheid moet wetenschappers in staat stellen 

om belangeloos onderzoek te doen, bijvoorbeeld door financiering. Bovendien moet 

zij actief desinformatie bestrijden en mensen stimuleren om wetenschap niet 

ondergeschikt te maken aan eigen, mogelijk ongeïnformeerde of achterhaalde 

denkbeelden en opvattingen. 

We kunnen als mensen niet fatsoenlijk met elkaar samenleven zonder burgerschap. 

Dankzij burgerschap weten we hoe we van openbare voorzieningen gebruik moeten 

maken, hoe we onszelf moeten gedragen, wat onze rechten en plichten zijn, en hoe 

we via democratische weg de samenleving kunnen verbeteren zodat toekomstige 

generaties die te zijner tijd van ons kunnen overnemen. Goed burgerschap is een 

product van een onderwijssysteem dat boven onze levensvisies en overtuigingen 

staat. De educatieve inhoud draait dan primair om onze gemeenschappelijke 

waarden en identiteit. 

Aan de basis van de verwezenlijking en bescherming van al deze kernwaarden staat 

ten slotte de seculiere rechtsstaat: een staat gescheiden van levensbeschouwelijke 

en politieke instituties en uitgangspunten. Die behoren immers tot het particuliere 

domein van burgers onderling. Elke inmenging van religie of ideologie in de staat 

ondermijnt de neutrale en gezaghebbende functie van de overheid, evenals haar 

vermogen om burgers gelijk te behandelen. Religieuze instituties zijn vrij om 

autonoom te opereren, maar vallen wel onder de wetten en regels van ons land en 

dienen geen financiële voordelen te krijgen. De overheid mag deze wetten en regels 

afdwingen, indien genoodzaakt en gerechtvaardigd. 
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Wonen en woningbouw 

Wooncrisis 

Ons land verkeert in een wooncrisis. Die raakt een van onze 

belangrijkste fundamentele rechten: een veilig en 

betaalbaar dak boven je hoofd. Veel mensen 

moeten onnodig lang op een huis wachten, of 

worden geconfronteerd met hoge huur- en 

koopprijzen. De ASP vindt dat deze situatie 

onacceptabel is en met de hoogste 

prioriteit moet worden bestreden. 

Onze gemeente moet, binnen haar 

mogelijkheden en bevoegdheden, alles 

doen om de wooncrisis te lijf te gaan. 

Daarbij moet worden voorkomen dat de 

gemeente verantwoordelijkheden afschuift 

naar het Rijk of naar inwoners. Voor 2035 

moeten er 11.000 meer woningen worden 

gebouwd om aan ieders woonbehoefte te 

voldoen. Wat de ASP betreft is dat realiseerbaar 

zolang de gemeente daar daadkrachtig beleid op 

voert en op een slimme manier kijkt naar zowel het 

benutten van bestaande panden zoals boven winkels in de 

binnenstad, alsook het bouwen van nieuwe woningen, primair door inbreiding, maar 

ook in de buitengebieden. We hebben we momenteel niet de luxepositie om daar 

selectief in te zijn. 

Onze standpunten in het kort: 

 Een veilige en betaalbare woning is een fundamenteel mensenrecht. 

 De gemeente moet al haar mogelijkheden benutten om de wooncrisis te 

bestrijden en daarbij geen verantwoordelijkheden afschuiven op anderen. 

 Inzetten op woningbouw en -bestemming voor sociale huur en middenklasse, en 

voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, nieuwkomers en mensen met een 

beperking. 

 35% van nieuwbouw moet bestemd zijn voor sociale huur. 

 Invoering zelfbewoningsplicht om investeerders en beleggers tegen te gaan. 

 Geen verlaging OZB. 
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Sociale huur 

Het vergroten van het 

woningaanbod kan niet zonder 

een gericht beleid om aan de 

vraag van specifieke 

doelgroepen te voldoen. Daarbij 

moet primair gekeken worden 

naar kwetsbare groepen, zoals 

sociale huurders, starters op de 

woningmarkt, ouderen, nieuwkomers 

en mensen met een beperking waarvoor 

speciale woonvormen of aanpassingen nodig 

zijn. De ASP wil met name dat de sociale huur door de gemeente wordt 

ondersteund. Minimaal 35% van alle nieuwbouw moet uit sociale huur bestaan. Er 

moet ook worden gestreefd naar een goede vermenging van huur- en 

koopwoningen in een wijk om sociaaleconomische segregatie te voorkomen. 

Bovendien moet de gemeente doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om te 

voorkomen dat sociale huurwoningen worden verkocht. Het behoud van sociale 

huur is naast de betaalbaarheid van woningen ook essentieel om in onze 

democratie een groep belanghebbenden van onze sociale verzorgingsstaat te 

behouden, zodat verdere afbraak daarvan electoraal kan worden tegengegaan. 

Middenklasse 

De gemeente moet daarnaast zorgen voor een groot aanbod aan woningen voor de 

middenklasse en starters op de woningmarkt. Naast de bouw van nieuwe woningen 

kan daarvoor ook gekeken worden naar het gebruik van leegstaande kantoor- en 

winkelpanden, bijvoorbeeld in de binnenstad, zodat mensen die graag in het 

centrum willen wonen daar terecht kunnen. Dat is ook gunstig voor de leefbaarheid. 

De gemeente moet binnen haar mogelijkheden actief voorkomen dat deze 

woonruimte door anderen dan deze doelgroep wordt opgeëist, zoals investeerders 

of beleggers. Als leegstaande kantoorpanden niet als woonruimte kunnen worden 

ingezet, dan moeten deze na drie jaar worden 

gesloopt om plaats te maken voor woningen. 

Bij de bouw van nieuwe woningen voor deze 

doelgroep moet er gekeken worden naar 

zogenaamde ‘Tiny Houses’, studio’s en prefab-

bouw met duurzame houtconstructies. Deze 

woningen kunnen binnen enkele weken gebouwd 

worden en moeten een koopprijs van circa een 

”Wat is een Tiny House?” 

Een nieuwe kleinschalige 

woonvorm die door bewoners 

permanent bewoond wordt. Het 

zijn volwaardige vrijstaande 

huisjes met een beperkte 

ecologische voetafdruk. 
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ton hebben, zodat ze voor starters betaalbaar zijn. Ook kunnen deze worden ingezet 

als huurwoningen. 

Ouderen, nieuwkomers en speciale woonbehoefte 

De gemeente moet ten slotte aandacht besteden aan het voorzien van een ruim 

aanbod aan woningen voor ouderen, nieuwkomers en mensen met een beperking.  

Gelet op het overheidsbeleid waarin ouderen 

geacht worden langer zelfstandig te blijven 

wonen, moet er dus aan deze woonvraag worden 

voldaan. Hierbij kunnen we denken aan het 

Knarrenhof waar ouderen samen met 

woningbouworganisaties een eigen invulling 

geven aan het langer samen zelfstandig kunnen 

wonen. Het Knarrenhof is de afgelopen periode 

erkend als zogenaamd CPO-project. 

De gemeente kan wat de ASP betreft in de 

toekomst doorgaan met deze opzet om ook aan nieuwkomers en mensen met een 

beperking woonruimte te bieden. De gemeente moet met name bij mensen met een 

beperking goed kijken naar welke speciale aanpassingen benodigd zijn en of deze 

goed aansluiten op het woongenot van deze doelgroep. Deze kwetsbare groep mag 

beslist niet aan hun lot overgelaten worden. 

Beleggers en investeerders 

De woningmarkt wordt geteisterd door beleggers en 

investeerders die, ten koste van de woningmarkt, zichzelf 

verrijken. Hoewel voor sommigen een 

vastgoedportefeuille dient als pensioenvoorziening, wil 

de ASP dit fenomeen tegengaan door het invoeren van 

een aantal maatregelen.  

Zo moet er een 

zelfbewoningsplicht 

gelden, primair 

op alle 

nieuwbouw, 

en indien mogelijk ook op bestaande 

woningen. Bovendien moet de Wet 

Voorkeursrecht Gemeenten zoveel 

mogelijk gebruikt worden om 

prijsopdrijving van woningen tegen te 

”Wat is de Wet 

Voorkeursrecht 

Gemeenten?” 

Deze wet verplicht 

grondeigenaren om bij 

verkoop van hun grond 

deze eerst aan de 

gemeente aan te bieden, 

indien op die grond een 

voorkeursrecht is 

gevestigd. 

”Wat is Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap?” 

Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO) is 

een vorm van sociale 

projectontwikkeling waarbij 

toekomstige bewoners 

gezamenlijk opdrachtgever zijn 

voor hun eigen 

nieuwbouwproject. 
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gaan, door grond op te kopen zodat deze zo min mogelijk in bezit van 

projectontwikkelaars, speculanten en investeerders terecht komt. 

Legale onderverhuur is wat de ASP betreft uitsluitend acceptabel indien deze 

woonruimte toekomt aan studenten die een kamer zoeken.  

Onroerendezaakbelasting (OZB) 

De ASP vindt het belangrijk dat we in Nederland allemaal bijdragen aan onze 

openbare voorzieningen en de sociale verzorgingsstaat, onder meer door het 

betalen van belasting. Daarbij moeten de sterke schouders de zwaarste lasten 

dragen. De belasting de we met elkaar betalen is geen verloren geld, maar juist een 

investering in zaken die we alleen maar via collectieve wijze kunnen organiseren en 

bekostigen. Iedereen profiteert daarvan. De ASP wil daarom geen verlaging van de 

OZB. De OZB is een essentieel onderdeel van de gemeentelijke begroting, zeker ten 

tijde van een woon- en klimaatcrisis.  

Bovendien moet de gemeente bij de vaststelling van de OZB ook kijken naar de 

duurzaamheid van panden.  
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Bomen en groenbeleid 

Bomen 

Onze gemeente is de laatste paar jaren opgeschrikt door een aantal ingrijpende 

veranderingen in het straatbeeld als gevolg van bomenkap door de gemeente. 

Opvallend is daarbij het korte tijdsbestek waarin de ene na de andere 

karakteristieke lommerrijke omgeving zoals de Brinkgreverweg, en de 

Boxbergerweg in Diepenveen, ingrijpend zijn veranderd. 

Soms is dat begrijpelijk omdat bomen ziek zijn en 

elkaar kunnen besmetten, of omdat ze gevaar of 

hinder veroorzaken. Toch worden er ook met 

groot gemak bomen gekapt wanneer een weg 

of straat ‘heringericht’ wordt of omdat vitale 

bomen onderdeel zijn van een rij of groep. 

Als die groep voor ongeveer de helft uit 

slechte exemplaren bestaat dan worden ze 

doorgaans allemaal gekapt. 

De grootschalige bomenkap en de kaalslag 

die dat in veel gevallen teweegbrengt, leidt 

vaak tot begrijpelijke verontwaardiging onder 

omwonenden en de Deventer gemeenschap. Niet 

alleen hechten Deventenaren veel waarde aan het 

groen in hun omgeving, ze vragen zich ook terecht af of 

dit nou wel zo verstandig is met het oog op klimaatverandering. 

Bovendien kost het vaak decennia voordat een nieuwe aanplant weer beeldbepalend 

is, en in sommige gevallen komt het oude beeld nooit meer terug omdat voor andere 

boomsoorten wordt gekozen. 

Hoewel de gemeente ieder kwartaal overlegt met de Deventer Bomenstichting, is er 

wat de ASP betreft toch te weinig oog voor de bezwaren die leven in de Deventer 

Onze standpunten in het kort: 

 Stoppen met bomenkap (tenzij ziek of bij gevaar). 

 Nieuw bomenbeleidsplan invoeren waarin de impact op de omgeving en de stem 

van omwonenden een doorslaggevende rol speelt ten aanzien van het besluit om 

bomen te kappen. 

 Meer aandacht naar het klimatologische belang om bomen zoveel mogelijk te 

behouden en aandacht voor problematiek rond hittestress. 

 Bij de inrichting van de openbare ruimte meer letten op variatie in de beplanting. 



14 
 

gemeenschap ten aanzien van het bomenkapbeleid. Dat is omdat de invloed van de 

Bomenstichting ook vrij gemakkelijk door de gemeente ter zijde kan worden 

geschoven. 

Sterker nog, de ASP rekent het college in het bijzonder aan dat zij eind december 

2021, slechts een paar maanden voor deze gemeenteraadsverkiezingen, heeft 

besloten om door te gaan met de controversiële kap van de bomen aan de 

Stromarkt en het Grote Kerkhof. Niet alleen is dat besluit onbegrijpelijk, het is 

antidemocratisch. In 2018 stond dit onderwerp immers nauwelijks op de politieke 

agenda en alle bovengenoemde prominente voorbeelden van ingrijpende bomenkap 

hebben sindsdien plaatsgevonden. Bovendien wordt er met regelmaat tegen de kap 

geprotesteerd, onder meer door Extinction Rebellion Deventer. Het ligt dus evident 

voor de hand dat de Deventer gemeenschap wat betreft bomenkap uitgesprokener 

en meer tegenstander is geworden van dit beleid. Het mandaat van het college is 

wat de ASP betreft ten aanzien van deze thematiek dus achterhaald geworden. Om 

onder die omstandigheden toch over te gaan tot een dergelijke controversiële 

beslissing is wat de ASP betreft een vergissing.  

Bomenbeleidsplan 

Het beleid van de gemeente ten aanzien van bomen is vastgelegd in een zogenaamd 

‘bomenbeleidsplan’. De ASP wil dat plan herzien op een dusdanige wijze dat er 

gestreefd wordt naar zoveel mogelijk behoud van vitale bomen. Ook moet 

klimaatverandering, milieu en bijvoorbeeld toegenomen hittestress een zwaardere 

rol spelen in de besluitvorming. De ASP wil dat de gemeente niet langer in zee gaat 

met architecten en ontwerpbureaus die in hun ontwerpen geen rekening houden 

met klimaatverandering en maatschappelijke onvrede over bomenkap. Tenslotte wil 

de ASP dat omwonenden eventueel in 

samenspraak met de Deventer 

Bomenstichting hierin een 

doorslaggevende rol krijgen en dat 

er meer wordt geïnvesteerd in 

informatievoorziening en 

voorlichting. Gelet op het 

belang van vertrouwen in de 

overheid wil de ASP wil dat 

situaties van grote 

verontwaardiging over het 

kappen van bomen vanaf 

2022 definitief tot het 

verleden behoren. 
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Variatie in beplanting 

In de afgelopen jaren is het de ASP 

opgevallen dat op veel plekken 

waar de groenvoorziening wordt 

vernieuwd, een zekere 

eentonigheid in het landschap 

waarneembaar is. Ruwweg 

geschetst wordt er steevast over 

gegaan tot een eenvoudige grasmat, 

hier en daar een boompje en wat lage 

beplanting, veelal met strakke lijnen. 

Hoewel de beplanting ongetwijfeld ook met 

het oog op onderhoud en veiligheid wordt 

aangebracht, dreigt er ook eentonigheid in het 

landschap te ontstaan en heeft het nadelige gevolgen 

voor biodiversiteit. De ASP wil dat er meer gelet wordt op variatie in beplating, niet 

alleen in de grotere gebieden aan de rand van de stad, maar ook in de groenstroken 

her en der in de stad.  

Onkruidbestrijding 

Hoewel we allemaal waarde hechten aan een ordentelijke openbare ruimte, wil de 

ASP voorkomen dat er teveel geld gaat naar onkruidbestrijding. Onkruid is 

misschien door mensen ongewenst maar vaak enorm belangrijk voor biodiversiteit. 

Er is bijvoorbeeld sprake van een grootschalige bijensterfte waardoor ook onze 

voedselproductie in gevaar dreigt te komen. Een beetje wildgroei hier en daar 

draagt ook bij aan de esthetische waarde van de openbare ruimte. Bovendien 

kunnen de middelen die wellicht door een overijverige gemeente aan 

onkruidbestrijding worden besteed ook naar andere zaken gaan. 

De ASP wil onkruidbestrijding beperken tot het bestrijden van overlastgevende 

vormen en invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop. Er gaat daarbij wat 

ons betreft prioriteit uit naar de woonwijken. Daarnaast kunnen bewoners in hun 

omgeving ook samen meehelpen met onkruidbestrijding. Dat draagt bij aan het 

bewustzijn van de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben voor onze 

leefomgeving. 
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Energie, klimaat en duurzaamheid 

Klimaatverandering 

Een rationeel beleid op het gebied van energie kan niet zonder uit te gaan van de 

mondiale problematiek van klimaatverandering en het zwaarwegende belang om 

daar zoveel mogelijk oplossingen voor te vinden. Wereldwijd sterven koraalriffen af, 

ontstaan droogte, bosbranden, overstromingen en stijgt de temperatuur als gevolg 

van de toename van koolstofdioxide (CO2) in de lucht. Ook in ons land krijgen we met 

de gevolgen te maken, zoals nog recent te zien was bij de overstromingen als 

gevolg van hevige regenval in Limburg. 

Anno 2022 wordt het echt tijd dat onze gemeente begrijpt dat het onvermijdelijk is 

dat ons aandeel moet worden genomen in de verantwoordelijkheid die we hebben 

om deze problematiek te bestrijden, hoe beperkt die ook is ten opzichte van de 

wereldwijd benodigde inspanningen. De gemeente moet daar wat de ASP betreft 

een maximale rol in spelen. Dat vergt van burgers dat er begrip is voor het nemen 

van mogelijk impopulaire maatregelen. Wat de gemeente kan doen is mensen 

informeren en helpen bij het accepteren van de veranderingen die ook in hun 

omgeving nodig zijn om dit te realiseren. Oog 

hebben voor praktische problemen en overlast 

is begrijpelijk en noodzakelijk, maar mag 

wat de ASP betreft niet leiden tot 

passiviteit of afstel. We hebben 

simpelweg niet meer de luxepositie 

om de wereld die we voor 

generaties na ons achterlaten aan 

te passen op onze wensen, als dat 

voor hun leefwereld 

onomkeerbare schadelijke 

gevolgen heeft.  

Onze standpunten in het kort: 

 Het bestrijden van klimaatverandering verdient de maximale aandacht en 

inspanning van onze gemeente. 

 De gemeente moet naast zonne- en windenergie ook kijken naar waterstof als 

energieopslag. 

 We zijn tegen kernenergie en de tegen de bouw van kerncentrales in en rond 

Deventer, voor zover dat aan de orde is of zal zijn. 

 De gemeente moet duurzame energiecoöperaties ondersteunen en mensen 

financiële oplossingen bieden om verduurzaming te stimuleren. 
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Energietransitie 

Om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen 

moeten we meer duurzame energie opwekken. 

Landelijk is afgesproken in het klimaatakkoord 

dat we met z’n allen in Nederland in 2030 35 TWh 

energie gaan opwekken op land. Hiervan 

verwacht Deventer 212 GWh voor zijn rekening te 

kunnen nemen. Dit is 0,6% van de landelijke hoeveelheid. Het 

gaat hier over zonne- en windenergie. Dit komt 

bijvoorbeeld neer op 14 grote windmolens die elk 

15 GWh per jaar opbrengen of zonnepanelen 

met een totale oppervlakte van 424 

voetbalvelden. Via het Digipanel is in 

Deventer onderzocht dat de inwoners 

een voorkeur hebben voor 

zonnepanelen op daken van 

huizen/bedrijven en kleinere 

windmolens bijvoorbeeld langs 

snelwegen. De ASP wil dat daar dus de 

voorkeur naar uitgaat. De gemeente 

kan daarin het goede voorbeeld geven 

door op het eigen vastgoed ook 

zonnecellen te plaatsten. Als dat niet 

voldoende is moet ook de mogelijkheid open 

blijven om te kijken naar minder populaire 

oplossingen, zoals windmolens elders of 

zonnevelden in het buitengebied.  

De ASP is tegen kernenergie, omdat het probleem van radioactief afval nog steeds 

niet is opgelost. Als er ondanks de strenge veiligheidseisen toch iets mis gaat 

tijdens het in bedrijf zijn, dan is de ramp niet te overzien. De bouw van een 

kerncentrale kost mimimaal 10 miljard euro en duurt zeker 10 jaar en biedt dus ook 

geen oplossing voor de kortere termijn. De ASP staat open voor technologische 

ontwikkelingen op dit vlak, maar ziet vooralsnog geen heil in deze vorm van 

energieopwekking. 

Waterstof 

Het probleem dat optreedt bij de opwekking van zonne- en windenergie is de opslag 

van die energie. Immers, als de zon niet schijnt en als de wind wegvalt komt er geen 

energie vrij die meestal hard nodig is. Energie in accu’s opslaan is voor grootschalig 

”Wat is een Digipanel?” 

Een online panel waarbij 

burgers die zich daarvoor 

aanmelden om hun mening over 

een bepaald onderwerp in hun 

gemeente wordt gevraagd. 
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gebruik niet geschikt. Accu’s 

hebben een beperkte capaciteit 

en zeker voor opslag van 

energie die bestemd is om 

warmte op te wekken 

ongeschikt. Accu’s zijn dan in 

een mum van tijd leeg. In de 

binnenscheepvaart wordt al veel 

aandacht besteed aan voortstuwing 

middels brandstofcellen en daaraan 

gekoppelde elektromotoren. Er zijn al 

schepen die hiermee proefvaren. In een 

elektrisch stadsautootje kun je nog wel gebruik 

maken van batterijopslag omdat dan het vermogen van de motor zo’n 50 kW is. In de 

binnenscheepvaart praat je al gauw over het honderdvoudige daarvan.  

Brandstofcellen zetten waterstof om in elektriciteit. Schepen en zware industrieën 

hebben veel vermogen nodig en dus veel energie en deze moet er altijd zijn dus 

gebufferd in opslagvaten. Waterstof is prima op te slaan in vaten en die waterstof is 

te verkrijgen door zonne- en windenergiestroom via elektrolyse om te zetten in 

waterstof. Er is vaak een overschot aan energie als de zon uitbundig schijnt en het 

flink waait. Nu wordt dit overschot nog niet gebruikt wat een gemiste kans is. 

De ASP pleit er daarom voor sterk in te zetten op het gebruik van waterstof als 

energiedrager. Veilige opslag van waterstof garandeert de energievoorziening, ook 

als het een bewolkte dag is en het niet waait. 

Energiecoöperaties en financiering 

De gemeente moet wat betreft de ASP mensen stimuleren om mee te doen met 

particuliere duurzame energiecoöperaties zoals die er nu al zijn, en deze 

coöperaties ondersteunen bij hun activiteiten. 

De gemeente kan daarnaast, voor zover niet al nu het geval is, financiële middelen 

beschikbaar stellen aan mensen die hun huizen verduurzamen. Daarbij moet wel 

gelet worden op het feit dat mensen zich niet onnodig door gemeentelijk beleid op 

dit vlak in de schulden steken. De ASP denkt bijvoorbeeld aan het aanbieden van 

een renteloze lening waarbij het maandbedrag gebaseerd wordt op de draagkracht 

van bewoners en de mate van besparing die de verduurzaming oplevert. Na 15 jaar 

wordt het resterende bedrag dan kwijtgescholden, zoals dat het geval is bij 

studiefinanciering. De lening mag niet meetellen bij het aanvragen van een 

hypotheek. 
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Zorg, welzijn en sport 

Zorg 

In een maatschappij waar gelijkwaardigheid voorop staat moeten we ook bereid zijn 

om te zorgen voor kwetsbare mensen in ons midden. 

Daarvoor is een collectieve aanpak in de vorm 

van een sociale verzorgingsstaat 

essentieel. We dragen daarmee 

allemaal bij aan zorg voor kinderen 

en jongeren, ouderen, mensen die 

medische zorg nodig hebben, 

mensen met een handicap, 

beperking of speciale behoeften, 

of mensen die in armoede leven 

of kampen met schulden of 

verslaving. Onze gemeente moet 

haar aandeel nemen in het 

belang om voor deze mensen op 

te komen, zodat iedereen op een 

gelijkwaardige manier kan 

meedoen aan onze samenleving. 

Dit belang is in de afgelopen jaren 

belangrijker dan ooit geworden, vanwege 

het neoliberale overheidsbeleid en de afbraak 

van sociale en collectieve voorzieningen in ons 

land. In 2015 werd de WMO en aanverwante zorgverantwoordelijkheden 

overgeheveld naar de gemeentes in het kader van bezuinigingen. De gemeente is 

opgezadeld met een belangrijke verantwoordelijkheid maar krijgt daar niet altijd 

Onze standpunten in het kort: 

 Jeugdzorg tot een topprioriteit maken en de misstanden daarin zoveel mogelijk 

bestrijden. 

 Bestrijden van bureaucratie en doorgeslagen efficiency bij de uitvoering van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning zodat het weer aansluit op de wensen van 

de zorgontvangers. 

 Extra aandacht voor mantelzorgers en een ruimhartige omgang met 

ondersteuning en beloning. 

 Geen samenwerking met of financiering van kwakzalverij of alternatieve 

behandelmethodes waarvan het nut niet wetenschappelijk is aangetoond. 
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voldoende geld voor toebedeeld door het Rijk. 

Bovendien heeft de marktwerking in de zorg geleid 

tot een systeem waarin winst en ‘efficiency’ 

zwaarder wegen dan goede zorg waarin tijd voor 

iemand wordt vrijgemaakt. Zorgcowboys en andere 

commerciële partijen met winstoogmerk hebben vrij 

spel. 

De ASP wil dat de gemeente binnen haar mogelijkheden 

zorg weer tot een prioriteit maakt en zich waar mogelijk 

verzet tegen beleid vanuit de landelijke overheid die tot een 

inbreuk op de zorg leidt.  

Jeugdzorg 

Een van de meest prominente vormen van zorg waar de laatste jaren grote 

problemen ontstaan zijn is de jeugdzorg. Er zijn wachtlijsten ontstaan en acute zorg 

kan veelal niet op tijd worden geleverd. Het grote gevaar van deze ontwikkeling is 

dat omdat het om jonge mensen gaat, de gevolgen van gebrekkige zorg aan hen zich 

uiteindelijk op de lange termijn gaan openbaren. De ASP wil dat jeugdzorg binnen 

het thema zorg tot topprioriteit wordt gemaakt, gelet op deze potentiële lange 

termijnproblematiek. Er moet meer geld naar toe om de wachtlijsten te bestrijden 

en om de zorg beter te laten aansluiten op wat kinderen en jongeren in deze 

maatschappij van zorg verwachten. De gemeente moet ook in gesprek gaan met 

kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers, om er achter te komen wat er 

beter kan. De beste ideeën leven vaak bij de mensen die ervaringsdeskundigen zijn. 

Verder moet er met omliggende gemeenten worden samengewerkt bij de inkoop 

van zorg. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in de afgelopen jaren voor het grootste 

deel ondergebracht bij gemeenten. Met het uitvoeren van intakegesprekken wordt 

met een zorgvertegenwoordiger van het zorgwijkteam bij de mensen thuis 

nagegaan in hoeverre anderen (familie/buren/vrienden) een bijdrage kunnen 

leveren aan de gewenste ondersteuning. Door deze werkwijze wordt de sociale 

druk verhoogd op de directe omgeving van de zorgvrager. Dit is onwenselijk omdat 

de omgeving meestal al via mantelzorg betrokken is bij die ondersteuning. De 

gevraagde bijdrage kan en mag niet de professionele betaalde zorgverlening 

verdringen en nieuwe werkloosheid veroorzaken. Voor iedere inwoner is het 

verkrijgen van zorg een recht en deze zorg mag niet verwateren tot een gunst met 

het gevaar van willekeur. 
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De ASP wil dat mensen zelf de regie hebben in hoeverre zij zorg accepteren van 

hun omgeving en in hoeverre de rest onder de verantwoordelijkheid van gemeente 

en professionele zorgaanbieders valt. De wensen van de mensen zelf moeten 

leidend zijn, niet de financiële overwegingen van de gemeente. 

De transitie van de zorg naar gemeenten heeft vele sporen nagelaten. Naast de 

chaotische administratieve gemeentelijke en regionale rompslomp worden om 

financiële redenen keuzes gemaakt die veelal niet aansluiten bij de behoeften aan 

zorg. Veel aspecten van deze nieuwe werkelijkheid liggen vast vanwege keuzes die 

door de landelijke politiek gemaakt zijn, maar de ASP wil dat de gemeente zich 

binnen deze kaders zoveel mogelijk inspant om bureaucratie te bestrijden en de 

zorg te laten aansluiten op de wensen van de zorgvrager.  

Mantelzorg 

Onze partij heeft veel persoonlijke ervaring met 

zorg. Zo is onze lijsttrekker ruim 7 jaar lang 

mantelzorger geweest voor zijn zieke moeder, 

voordat zij naar een verzorgingstehuis ging. 

De ASP weet dus bij uitstek hoe belangrijk het 

is om mensen die mantelzorg verlenen te 

ondersteunen bij hun rol, vooral ook omdat 

dat impact heeft op hoe mantelzorgers om 

gaan met andere belangrijke zaken in hun 

leven. De gemeente moet wat de ASP betreft 

ruimhartig omgaan met beleid en plannen om 

mantelzorgers in het zonnetje te zetten of ze te 

belonen voor hun liefdevolle en waardevolle 

zorgzaamheid. 

Gezond eten en voldoende bewegen 

Bij het welzijn van inwoners van onze gemeente hoort ook een gezond en 

gevarieerd eetpatroon en een dagelijkse dosis beweging. De overheid speelt wat de 

ASP betreft een belangrijke rol bij het stimuleren van een dergelijke gezonde 

leefstijl. 

De ASP wil daarom dat de gemeente haar best doet om in de openbare ruimte 

voorzieningen te maken waardoor mensen gemakkelijk en op een prettige manier 

kunnen bewegen. Parken waar je een wandeling kunt maken, speeltuinen en 

sportveldjes voor de jeugd en openlucht sporttoestellen voor volwassenen behoren 

daarin tot de mogelijkheden. Deze bestaan al voor een deel en blijken erg in trek. 
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Daarnaast moet de gemeente zich inspannen om te voorkomen dat er meer 

eetgelegen ontstaan waar ongezond voedsel wordt aangeboden, zoals 

fastfoodrestaurants. Economische overwegingen zijn immers ondergeschikt aan 

volksgezondheid. Ook kan de gemeente helpen bij het vergroten van het aanbod van 

vegetarische en vegan restaurants zodat we ons aandeel nemen in het terugdringen 

van onze afhankelijkheid van vlees en de bio-industrie. 

Gezond leven is wat de ASP betreft niet uitsluitend een eigen verantwoordelijkheid, 

maar ook iets waarin de overheid een cruciale verantwoordelijkheid heeft. 

Experimenteren met legale wietteelt 

De ASP is van mening dat het criminaliseren van 

softdrugs een vruchteloos beleid heeft opgeleverd. 

In Amerika heeft de ‘War on Drugs’ miljarden 

gekost en is zonder noemenswaardig effect 

gebleken. Daarom staat de ASP een andere 

visie op softdrugs voor, waarbij legalisering en 

regulering het uitgangspunt zijn. Verslaving is 

bovendien geen criminaliteitsprobleem maar 

een gezondheidsprobleem. 

Daarom wil de ASP dat de gemeente zich 

inspant om mee te doen met experimenten met 

legale wietteelt en zich landelijk opstelt als een 

voorstander van herziening van het huidige falende 

gedoogbeleid. 

Kwakzalverij en irrationele zorg 

De gemeente moet zich in haar zorgverantwoordelijkheden 

voortdurend bewust zijn van het belang om zorg altijd te baseren op een solide 

wetenschappelijke basis. Zorg zonder bewijs van het nut en effectiviteit is geen 

zorg. De gemeente moet ervoor zorgen dat de reguliere geneeskunde te allen tijde 

toegankelijk is voor burgers en moet mensen informeren over de risico’s en 

nadelen van alternatieve behandelingen. Onze kernwaarden rationaliteit en 

wetenschappelijkheid staan hierbij centraal. 

Wat de ASP betreft mogen alternatieve behandelwijzen die niet gebaseerd zijn op 

wetenschappelijk bewijs ook niet door de gemeente worden georganiseerd of 

vergoed. Hoewel het prijzenswaardig is dat de gemeente burgers financieel 

ondersteunt, wordt hiermee ook het alternatieve circuit financieel gefaciliteerd met 

gemeenschapsgeld. Daar moet een eind aan komen. 
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Daarnaast moet de gemeente voor zover daar sprake van is stoppen met het 

organiseren van cursussen of projecten, bijvoorbeeld ten behoeve van het eigen 

personeel, waarvan niet is aangetoond dat deze een positief effect hebben op de 

gezondheid of welzijn van de deelnemers. Bij educatieve inhoud moet de gemeente 

aan deelnemers kenbaar maken dat deze inhoud een bewezen positieve bijdrage 

levert. 

De gemeente moet een algehele sceptische houding aannemen jegens alternatieve 

behandelingen en binnen haar mogelijkheden vormen van kwakzalverij bestrijden.  
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Sociale zekerheid en armoedebeleid 

Solidariteit 

Samenlevingen met een sterke sociale verzorgingsstaat en een 

overheidsbeleid dat gericht is op het beschermen van 

kwetsbare mensen zijn over het algemeen gelukkiger en 

gezonder. Dat blijkt uit sociologisch onderzoek naar 

deze thematiek. Daarom is de ASP vanzelfsprekend 

de partij die wil bijdragen aan het versterken van 

deze onmisbare instituties. Solidariteit en empathie 

staan daarbij centraal. Een gelukkigere en 

gezondere samenleving draagt bij aan betere 

leefbaarheid en welvaart, en is dus uiteindelijk een 

gemeenschappelijk belang van ons allemaal. 

De afgelopen jaren is er door neoliberaal beleid veel 

schade aangericht aan onze sociale verzorgingsstaat. 

Onderdelen waar sommige mensen afhankelijk van waren 

werden rucksichtslos versoberd of afgeschaft in het kader 

van bezuinigingen. Bezuinigingen die wellicht destijds begrijpelijk 

waren vanwege de kredietcrisis, maar waar we ons achteraf van afvragen of dat 

wel allemaal nodig is geweest. En dat is een hard gelag voor kwetsbare mensen in 

onze samenleving, die vaak ook geen stem of invloed hebben om hun erbarmelijke 

situatie kenbaar te maken. 

De toeslagenaffaire maakte duidelijk dat deze mentaliteit, die steeds meer 

ingebakken raakte in onze overheid, uiteindelijk ook mensenrechtenschendingen 

heeft veroorzaakt, en het vertrouwen in de overheid misschien wel onherstelbaar 

heeft ondermijnd. De ASP wil op lokaal niveau proberen om zoveel mogelijk de 

ellende te herstellen en mensen weer meer te laten merken dat de overheid hen 

moet beschermen in plaats van bestrijden. Om dat te bewerkstelligen moet het 

beleid zoveel mogelijk ontdaan worden van willekeur, rechtsongelijkheid, 

verplichting en verdringing. 

Onze standpunten in het kort: 

 Inzetten op lokaal herstel van sociale verzorgingsstaat en solidariteit met 

kwetsbare inwoners. 

 Invoering onvoorwaardelijk basisinkomen. 

 Meer ondersteuning van bijstandsgerechtigden en werkzoekenden. 

 Extra financiële ondersteuning voor mensen die door energiearmoede in de knel 

komen. 
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Basisinkomen 

De invoering van een basisinkomen voor 

alle Deventenaren staat centraal in onze 

plannen op dit thema. De bestaande en 

doorgeslagen bureaucratische structuur 

van inkomen, belastingen en toeslagen 

moet worden vervangen door een regelarm 

systeem waarin iedere burger een basaal 

inkomen van de gemeente ontvangt. Dit 

inkomen moet voorzien in een 

bestaansminimum zodat mensen hun verplichte 

vaste lasten kunnen betalen zonder financieel in de 

knoop te komen. Het inkomen geldt als aanvulling op 

inkomsten uit bijvoorbeeld arbeid of pensioen, op een zodanig wijze dat enerzijds 

minder kapitaalkrachtige burgers het meest worden ondersteund en anderzijds 

werken nog loont. Gemeentelijke belastingen kunnen bovendien worden verrekend 

met dit basisinkomen en eventueel ook inkomensafhankelijk worden gemaakt. Het 

systeem vervangt het huidige stelsel van toeslagen en belastingen en moet gericht 

zijn op het belang om inwoners zoveel mogelijk uit de schulden en financiële 

problemen te houden. 

Het basisinkomen vormt ook een alternatief op verplicht vrijwilligerswerk. Doordat 

dat niet langer nodig is, wordt ook voorkomen dat dergelijk vrijwilligerswerk tot 

verdringing van arbeidsplaatsen leidt. Ook kunnen mensen dan op basis van eigen 

voorkeuren en talenten zorgen voor eigen werkgelegenheid. Uit onderzoek van de 

Universiteit Leiden (22 januari 2022) blijkt bovendien dat de bereidwilligheid om te 

werken door inwoners niet afneemt door de invoering van een basisinkomen. 

Het systeem van een basisinkomen moet wat de ASP betreft voor inwoners 

makkelijk inzichtelijk zijn en zonder drempels door hen beheerd kunnen worden. 

Bijstandsgerechtigden en werkzoekenden 

De ASP wil bijstandsgerechtigden en werkzoekenden zoveel mogelijk ondersteunen. 

Zij moeten niet langer gezien worden als een probleem. De ASP is voor het 

aansporen van mensen om minder afhankelijk te worden van de bijstand en het 

assisteren bij het zoeken van werk. Tegelijkertijd moet het beleid niet resulteren in 

wantrouwen en controledrang van de overheid. Ook wil de ASP dat onderzocht 

wordt of voor Deventenaren die op een uitkering zijn aangewezen, een collectieve 

zorgverzekering zonder eigen risico kan worden afgesloten. 
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Energiearmoede 

De afgelopen tijd zijn energieprijzen, met name gas, enorm gestegen waardoor 

arme huishoudens in de problemen zijn geraakt. De ASP wil dat de gemeente deze 

mensen zoveel mogelijk financieel ondersteunt zodat zij niet verder in de problemen 

raken. Dit kan bijvoorbeeld door een korting op de gemeentelijke belastingen zodat 

het huishoudelijk budget onder de streep betaalbaar blijft. De problemen als gevolg 

van energiearmoede zullen immers, naast het feit dat ze de mensen zelf raken, ook 

de gemeente op lange termijn veel kosten. Voorkomen is in dit opzicht beter dan 

genezen.  

Ook ondersteunt de ASP het Manifest Aanpak Energiearmoede in Deventer en de 

doelstellingen en oplossingen die daarin genoemd worden, zoals het belang van het 

beter isoleren van huizen zodat mensen minder energie hoeven te verbruiken om 

hun huis warm te houden.  
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Onderwijs en jeugdbeleid 

Openbaar onderwijs 

Een van de belangrijkste idealen van de ASP is het stichten van een rationeel en 

neutraal openbaar onderwijs in ons land. Onderwijs moet immers draaien om 

wetenschappelijk verantwoorde kennis en vaardigheden en algemene, 

maatschappelijk aanvaarde normen. Daarnaast moet het ruimte bieden aan een 

goede voorbereiding op de samenleving van morgen. Het kind staat daarin centraal. 

Het kind moet op school een omgeving aantreffen waarin het in aanraking komt met 

andere denkbeelden dan die thuis aangeleerd worden. Zo kan het kind zelf, op basis 

van eigen interesses en voorkeuren, een keuze maken ten aanzien van 

levensbeschouwing. Godsdienst en politieke ideologie moeten dat zo min mogelijk in 

de weg staan. Op deze manier kan ook intolerantie op scholen worden bestreden die 

veelal voortvloeit uit religieuze doctrines en traditie. Omdat alle kinderen in 

Nederland worden opgeleid om aan de Nederlandse samenleving deel te nemen, is 

daar dan ook één soort openbaar onderwijs voor nodig. Dat voorkomt segregatie en 

verzuiling. De ASP is daarom tegen het huidige systeem van confessioneel bijzonder 

onderwijs. 

In de gemeente is maar beperkt ruimte binnen 

de bevoegdheden om dit ideaal te 

verwezenlijken. Daarom concentreert de 

ASP zich lokaal op het zoveel mogelijk 

ondersteunen van kwalitatief goed 

openbaar onderwijs en het waar 

mogelijk bestrijden van 

structuren die onderwijs onder 

verantwoordelijkheid plaatsen 

van particuliere, religieuze 

stichtingen in plaats van bij de 

gemeente.  

Onze standpunten in het kort: 

 Openbaar onderwijs centraal stellen en de kwaliteit ervan verbeteren. 

 Meer aandacht voor onderwijs ten behoeve van burgerschap, emancipatie en 

democratische vorming. 

 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD) moet worden omgevormd 

tot een gemeentelijke openbare publieke organisatievorm. 

 Ondersteunende maatregelen ten behoeve van onderwijs met het oog op de 

Coronapandemie, zoals ventilatie en CO2-meters. 
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Burgerschap, emancipatie en 
democratische vorming 

De gemeente moet wat de ASP betreft 

meer inzetten op het aanbieden van 

een gemeenschappelijke 

onderwijsinhoud ten behoeve van de 

burgerschapsvorming van leerlingen op 

onze scholen. Een betere maatschappij 

begint immers met een generatie mensen die 

via onderwijs wegwijs is geworden in onze 

samenleving en die begrijpt wat onze democratische 

rechtsstaat inhoudt zodat zij weerbaar zijn tegen populisme en antidemocratische 

sentimenten. Ook moet dit aanbod alle kinderen helpen bij het leren omgaan met 

inclusie in onze samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door goede seksuele 

voorlichting. Organisaties zoals het COC Deventer kunnen daarbij helpen. 

Daarnaast moet de gemeente leerlingen stimuleren om een actieve rol te spelen in 

onze democratie, door debatlessen en argumentatieleer te verzorgen en kinderen 

een kritisch denkvermogen aan te leren.  

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer 

Het op afstand geplaatste openbaar onderwijs van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Deventer (OPOD) moet wat de ASP betreft worden omgevormd tot een 

gemeentelijke openbare publieke organisatievorm met een directe band tussen de 

onderwijzersteams en ouders/verzorgers. Zo brengen we onderwijs weer terug tot 

een duidelijke overheidstaak waardoor de kwaliteit ook beter geborgd kan worden. 

Bovendien moet de gemeente ervoor zorgen dat de laatste school in een wijk of 

dorp altijd een openbare school is. 

Coronapandemie 

De pandemie heeft ook het onderwijs hard geraakt. Daarom moet de gemeente ook 

in het kader van de pandemie maatregelen nemen om de veiligheid, gezondheid en 

educatieve leerweg van kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. In dat kader wil de 

ASP dat alle scholen waarvoor de gemeente Deventer de 

huisvestingsverantwoordelijkheid draagt uitgerust worden met de juiste ventilatie 

apparatuur om verspreidingen van virussen, zoals het coronavirus in te dammen, 

evenals CO2-meters om de luchtkwaliteit zichtbaar te maken.  

Ook moet er een actieplan komen voor kinderen met een door de pandemie 

opgelopen achterstand om te zorgen dat die zo snel mogelijk wordt ingelopen. 
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Jongeren 

De ASP wil dat er in Deventer voldoende voorzieningen zijn waar jongeren zich 

veilig en met vermaak kunnen begeven. De gemeente moet daarom zoveel mogelijk 

buurt-, wijk- en dorpsvoorzieningen in stand houden. Denk aan een buurthuis of 

bijvoorbeeld een crossbaan. Ook moeten we in gesprek gaan met jongeren om het 

beleid zoveel mogelijk te laten aansluiten op hun wensen. 

Ook is de ASP voorstander van een jongerenraad die over thema’s die voor jongeren 

belangrijk zijn mag meebeslissen. De jongerenraad is bovendien een unieke manier 

om nieuwe generaties mensen bij politiek en democratie te betrekken zodat zij deze 

publieke taak later kunnen voortzetten.    
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Veiligheid 

Veiligheid en privacy 

Een veilige samenleving is essentieel voor een prettig leefklimaat voor alle 

inwoners. Daarom hecht de ASP grote waarde aan dit maatschappelijke belang. 

Tegelijkertijd moet de overheid te allen tijde zorgvuldig omgaan met de privacy van 

burgers. Een goed veiligheidsbeleid zoekt dus de balans tussen deze twee 

grondrechten.  

Cameratoezicht 

De laatste jaren wordt er in toenemende mate ingezet 

op meer cameratoezicht. De ASP is daar geen 

voorstander van omdat daarmee mogelijk de 

privacy van de burger geschonden kan worden. 

Wat gebeurt er immers met het beeldmateriaal 

en is dat systeem bestand tegen kwaadwillende 

partijen? Onlangs bleek dat veel gemeenten 

bovendien camera’s gebruiken van Chinese 

makelij, waarbij de zorg bestaat dat er vanuit 

Chinese bedrijven of overheid inzage is in ons 

straatbeeld en veiligheidsbeleid. 

Bovendien is het gebruik van camera’s, hoewel het 

een gevoel van veiligheid biedt, ook een instrument 

van een wantrouwige overheid en dat is niet hoe de ASP 

de relatie tussen burger en overheid wil vormgeven.  

Het is beter om gebruik te maken van alternatieven zoals goede straatverlichting, 

steegvorming tegengaan, surveillance/handhaving en buurtpreventie. 

Illegale onderverhuur 

De ASP wil ook paal en perk stellen aan illegale onderverhuur van met name 

portiekwoningen en aanverwante problematiek. Zo leven de arbeidsmigranten aan 

Onze standpunten in het kort: 

 Veiligheid en privacy moeten met elkaar in balans zijn. 

 Geen verdere toename van cameratoezicht. 

 Aanpak illegale onderverhuur. 

 Vuurwerkverbod ten faveure van centraal georganiseerde vuurwerkshows. 

 Meer aandacht naar bestrijden van parallelle samenlevingsvormen. 
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wie de ruimtes onderverhuurd worden vaak in slechte en onveilige omstandigheden. 

Ook is er sprake van overlast voor omwonenden. 

Vuurwerk 

De ASP is een voorstander van een vuurwerkverbod zodat onze omgeving veilig 

blijft voor bijvoorbeeld ouderen en dieren die overlast ondervinden van vuurwerk. 

De ASP wil toewerken naar een centraal georganiseerde vuurwerkshow zodat 

liefhebbers van mooi vuurwerk kunnen genieten en mensen die niets met vuurwerk 

hebben kunnen daar ook niet ongewenst mee geconfronteerd worden als ze 

besluiten thuis te blijven of elders in de openbare ruimte te vertoeven.  

Parallelle samenlevingsvormen 

Veiligheid is niet alleen belangrijk op straat maar ook in het huidhouden of 

gezinsverband. Daar bestaan nog steeds veel onveilige situaties doordat mensen 

opgesloten zitten in een religieus of cultureel bepaalde parallelle wereld. Er kan 

bijvoorbeeld door traditionele gezinsvormen sprake zijn van een beperkte 

emancipatie en maatschappelijke deelname van vrouwen. 

De ASP wil dat de gemeente actief onderzoek doet en op grond daarvan ingrijpt als 

mensen in de knel komen door hun thuissituatie indien die hen belemmert om 

behoorlijk deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. 

Gemeenschappelijkheid en gelijkwaardigheid kunnen we als 

kernwaarden alleen consequent en geloofwaardig uitdragen 

als dat ook voor deze mensen geldt.  

Op feiten gebaseerde opsporing 

Opsporing door politie en andere instanties moet 

geschieden op basis van logisch verifieerbare feiten. 

Er mag geen gebruik gemaakt worden van 

paragnosten of andere opsporingsmethoden waarvoor 

geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat. Voor 

zover de gemeente mogelijkheden heeft om hierop toe 

te zien moeten die wat de ASP betreft worden ingezet. 

Roze in Blauw 

De ASP wil graag binnen de mogelijkheden die daartoe in de 

gemeente bestaan ondersteuning bieden aan initiatieven binnen de 

politieorganisatie om de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap te bevorderen. 

Bovendien moet de gemeente een bijdrage leveren aan het vergroten van de 

aangiftebereidheid van mensen die te maken hebben met geweld, intimidatie of 

andere strafbare bejegeningen omwille van hun geaardheid of gender.  
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Kunst en cultuur 

Inspiratie 

De ASP beschouwt kunst en cultuur als een onmisbaar onderdeel van de 

samenleving. Het geeft het leven en de leefomgeving kleur en dient als 

inspiratiebron voor alle lagen van de bevolking. Kunst en cultuur vormen bovendien 

een belangrijk onderdeel van het aan de kaak stellen van allerlei maatschappelijke 

kwesties en belangen. De overheid mag zich wat de ASP betreft niet mengen in wat 

kunst en cultuur inhoudelijk is of wat daaraan mag voldoen, maar moet wel in 

algemene zin een bijdrage leveren aan het ondersteunen van makers, het bieden 

van ruimte voor culturele instellingen en het faciliteren van kunstwerken in de 

openbare ruimte. 

De ASP wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen, door ook een 

verscheidenheid te bevorderen in kunst- en cultuurvormen wat betreft doelgroepen 

en locaties in onze gemeente. Bovendien moet voorkomen worden dat deze zaken 

teveel gecentraliseerd raken in het stadscentrum. De ASP wil dat kunst en cultuur 

ook voldoende tot ontwikkeling komen in de stadswijken, aan de rand van de stad en 

in de buitengebieden.  

Makers 

De ASP wil makers van kunst, zowel professioneel 

als hobbymatig, ondersteunen in het kunnen 

realiseren van hun werk en bij het vinden van 

geschikte en betaalbare ruimte om hun 

activiteiten te kunnen ontplooien. Daarvoor 

moet de gemeente in contact treden met 

makers om inzicht te kunnen krijgen in 

hun specifieke behoeftes en hun budget. 

Veel ruimtes zijn namelijk voor makers 

onbetaalbaar en de gemeente kent te 

Onze standpunten in het kort: 

 Kunst en cultuur zijn een essentieel onderdeel van de samenleving. 

 De gemeente moet voldoende communiceren met makers en ruimte faciliteren 

waar zij hun werk kunnen verrichten. 

 De gemeente moet het financieel mogelijk maken dat het Burgerweeshuis kan 

verhuizen naar het Havenkwartier of andere voor uitbreiding geschikte locaties. 

 De gemeente moet het kunst- en cultuuraanbod buiten het centrum op pijl 

houden, ook gelet op de toekomstige groei van de gemeente. 
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weinig het onderscheid tussen hobbyisten en professionele makers die ieder andere 

eisen stellen aan hun werkomgeving. De gemeente moet bovendien voorkomen dat 

makers met grote regelmaat weer aangewezen worden op andere plekken in de 

stad omdat verhuizingen weer grote uitdagingen met zich meebrengen. Als makers 

goed op hun plek zitten, dan moet dat idealiter zo blijven. 

Burgerweeshuis 

De ASP is een voorstander van het verhuizen van het Burgerweeshuis naar het 

Havenkwartier of naar andere voor uitbreiding geschikte locaties. De gemeente 

moet bereid zijn om de kosten die daarmee gepaard gaan te dragen. Wel moet er 

goed op worden toegezien dat deze kosten niet uit de hand lopen zoals dat bij 

theater MIMIK gebeurde. Hiervoor moet de gemeente het contact met het 

Burgerweeshuis warm houden zodat strubbelingen in het proces tijdig worden 

opgepikt en opgelost. 

Kunst in de wijken 

De gemeente moet wat de ASP betreft zorgen voor een ruim aanbod aan kunst en 

cultuur in de wijken. Daarbij moet de gemeente letten op de onvermijdelijke groei 

van de stad als gevolg van het oplossen van het woningentekort. Ook aan de 

toekomstige randen van de stad moet het aanbod te zijner tijd voldoende zijn.  
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Overheid en seculariteit 

Vertrouwen in de overheid 

De overheid heeft door onder andere het bezuinigingsbeleid tijdens de kredietcrisis 

en de toeslagenaffaire een enorme deuk opgelopen als het gaat om het vertrouwen 

van de burger in de overheid. Naast de sociaaleconomische verbeteringen die dat 

vertrouwen hopelijk moeten herstellen, is het ook meer dan ooit actueel om het 

belang van een neutrale en toegankelijke overheid te benadrukken. 

Het verlies van vertrouwen in de overheid zal, indien niet hersteld, leiden tot meer 

afbraak van overheidsverantwoordelijkheden en meer marktdenken. Dat zal leiden 

tot een grotere kloof tussen arm en rijk en daar wordt ons land niet beter van. 

Juist op lokaal niveau kunnen we beginnen om dat vertrouwen te herstellen. De 

gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan zich het beste verdiepen in de 

leefwereld van onze inwoners om zodoende het beleid te laten aansluiten op wat 

hen echt vooruit helpt. Dat begint met neutraliteit en toegankelijkheid. 

Luisteren naar de burger 

Mensen verliezen voornamelijk hun vertrouwen in de overheid als ze het gevoel 

hebben dat hun inspanningen en behoeftes weinig indruk maken op de overheid, of 

als die overheid zich afstandelijk opstelt jegens de burger. Daarom moet de 

gemeente wat de ASP betreft meer initiatieven organiseren waarbij de burger 

invloed krijgt in het gemeentelijk beleid en gehoord 

wordt als het gaat om behoeftes en voorkeuren 

ten aanzien van hun leefwereld en -omgeving. 

Een van de wijzen waarop dat kan is de 

oprichting van een burgerberaad zoals 

in de visie van Belgische 

cultuurhistoricus David van 

Reybrouck. Deze burgerraad kan dan 

meebeslissen over plannen van de 

Onze standpunten in het kort: 

 Inzetten op het zoveel mogelijk herstellen van vertrouwen in de overheid door 

neutraliteit en interactie met de burger. 

 Meer inspraak van burgers en oprichting van burgerraden. 

 De overheid moet seculier en neutraal blijven. 

 De overheid moet meegaan in de ontwikkelingen op het gebied van digitale 

dienstverlening, maar moet ook de toegankelijkheid waarborgen. 
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gemeente, of krijgt een bepaalde hoeveelheid 

gemeenschapsgeld ter beschikking om daar 

een eigen invulling aan te geven. De 

gemeenteraad blijft het hoogste gezag, maar 

kan met de plannen van de burgerraad beter 

inzicht krijgen in de wensen en behoeften 

van de bevolking.  

Seculier 

Een neutrale overheid kan niet zonder de 

seculiere basis van onze rechtsstaat: de overheid 

is gevrijwaard van iedere religieuze, ideologische of 

politieke voorkeur of kleur. Om die reden vindt de ASP 

dat alle overheidsmedewerkers met een publieke functie 

gevrijwaard moeten zijn van uitingen of gedragingen waaruit een 

religieuze of politieke voorkeur blijkt. Dit geldt in het bijzonder voor 

gezagdragers en functies waarin sprake is van een uniformplicht, zoals agenten, 

brandweer en Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA’s). 

De ASP betwist niet het belang om inclusie te promoten onder ambtenaren en 

overheidsmedewerkers, maar wil wel dat iedereen die bij de overheid werkt de 

seculiere rechtsstaat onderschrijft, in uiterlijk en behandeling. 

Digitalisering en toegankelijkheid 

In de moderne tijd is een stukje digitale dienstverlening niet meer weg te denken uit 

de omgang van burgers met de overheid en omgekeerd. De ASP wil daarom dat de 

gemeente blijft inzetten op het verbeteren van de digitale infrastructuur. Websites 

van de gemeente moeten gebruiksvriendelijk, veilig en up-to-date zijn. De gemeente 

moet daarbij samenwerken met lokale webdevelopers en cyberdeskundigen zodat 

hun kennis bepalend kan zijn voor de inrichting van deze digitale omgevingen. 

Tegelijkertijd moet de gemeente ook toegankelijk blijven voor bevolkingsgroepen 

voor wie het lastiger is om met deze digitale omgevingen te werken. Denk daarbij 

aan ouderen voor wie het gebruik van computer of smartphone niet zo 

vanzelfsprekend was als voor jongere generaties, minder kapitaalkrachtige 

inwoners voor wie dergelijke apparatuur wellicht een te grote kostenpost is, of 

bijvoorbeeld mensen van wie Nederlands niet de eerste taal is en er zodoende 

hogere drempels zijn om ofwel te leren omgaan met digitale voorzieningen, ofwel er 

gebruik van te maken. De ASP vindt dat er altijd een alternatieve methode moet 

blijven om gebruik te maken van overheidsvoorzieningen, zoals via telefoon of 

fysiek contact.  
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Integratie en inclusie 

Gelijkwaardigheid 

Een gelijkwaardige samenleving en een onpartijdige overheid kunnen niet zonder 

een groot belang te hechten aan integratie en inclusie. Als we als maatschappij een 

waarde-onderscheid maken tussen verschillende identiteiten en 

opvattingen omdat sommige daarvan dominant of juist 

ondervertegenwoordigd zijn, dan dreigt het gevaar dat 

gelijke behandeling wordt gefrustreerd en dat 

onpartijdigheid toch in werkelijkheid gebaseerd 

raakt op vooroordelen of chauvinisme. Blinde 

vlekken voor maatschappelijke problematiek 

liggen dan op de loer. Ook kunnen mensen in de 

maatschappij zich daardoor onvoldoende door 

hun gemeente en bedrijven gehoord of 

vertegenwoordigd voelen.  

Gemeente 

De ASP wil dus werk maken van inclusie. De 

gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven, 

door bij ambtenaren en in het bestuur actief te streven 

naar een goede afspiegeling van de samenleving. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat inclusie niet alleen over je uiterlijk, 

geaardheid of fysieke eigenschappen gaat, maar ook over opvattingen. De ASP is 

tegen quota maar juicht wel toe dat er gericht personeel wordt geworven onder 

ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen. 

De gemeente kan bijvoorbeeld beroepskeuzelessen in het middelbaar onderwijs 

faciliteren die specifiek gaan over werken bij de overheid. Daarbij kan ook specifiek 

gesproken worden over het belang van inclusie zodat dat wellicht de aandacht krijgt 

van leerlingen uit ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen. 

Onze standpunten in het kort: 

 Integratie en inclusie zijn essentieel voor gelijkwaardigheid en neutraliteit. 

 De gemeente moet het goede voorbeeld geven als het gaat om inclusie, door 

actief te werven bij ondervertegenwoordigde groepen. 

 De gemeente moet een veilige omgeving creëren voor de LHBTI-gemeenschap en 

onderwijs over seksuele en genderdiversiteit faciliteren op scholen. 

 Inclusie vergt dat de overheid zich neutraal aan de burger presenteert mede door 

afwezigheid van religieuze of politieke symbolen. 
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Daarnaast kan de gemeente meer doen met de mogelijkheden rond online 

adverteren. Via sociale media kan gericht op doelgroepen worden geadverteerd en 

de gemeente kan wellicht samenwerken met bekende en invloedrijke 

persoonlijkheden die populair zijn in de ondervertegenwoordigde groepen. 

Tenslotte kan de gemeente meer evenementen in de wijken organiseren waarbij 

burgers meer in contact komen met de gemeente en er zodoende gebouwd kan 

worden aan het vertrouwen in de overheid dat door talloze schandalen landelijk 

behoorlijk is geslonken. Daarbij kan je ook duidelijk maken dat de lokale overheid 

verschilt van de landelijke en dat de lokale overheid juist ook je bondgenoot kan zijn 

als je door de landelijke overheid onterecht wordt behandeld. Als dat vertrouwen 

wordt hersteld, dan stijgt eveneens het aanzien van een baan bij de gemeente en 

willen mensen zich daar meer met passie en toewijding voor inzetten. 

LHBTI-emancipatie 

De ASP is een trouwe bondgenoot van de LHBTI-gemeenschap, op grond van onze 

kernwaarden ‘zelfbeschikking’ en ‘gemeenschappelijkheid’, en ook vanwege de vaak 

religieus geïnspireerde intolerantie die deze groep treft. De ASP wil een veilige en 

leefbare samenleving creëren waarin seksuele en genderdiversiteit de norm is. 

De gemeente Deventer ligt tegen de Biblebelt aan. Dat betekent dat ook veel 

mensen die in die regio vanwege druk vanuit hun omgeving niet zichzelf kunnen zijn, 

wellicht uitwijken naar onze gemeente, bijvoorbeeld om uit te gaan of in contact te 

komen met anderen. De gemeente moet daarom gelegenheden scheppen waar dat 

veilig kan, en bestaande voorzieningen proberen te behouden. 

Ook moet de gemeente op alle scholen, ook die met een confessionele grondslag, 

lessen over seksuele diversiteit verzorgen. Daarin moet worden verteld dat 

homoseksualiteit en transgender zijn geen keuze of afwijking zijn maar normale en 

aangeboren eigenschappen die bij de mens (en dier) horen. 

Integratie 

De ASP vindt het belangrijk dat segregatie in 

onze gemeente wordt bestreden. Dat moet 

niet alleen om segregatie tussen 

nieuwkomers en anderen gaan, maar 

tussen alle verschillende 

bevolkingsgroepen. Er is 

bijvoorbeeld ook 

sociaaleconomische segregatie 

waardoor mensen veelal 

vooroordelen koesteren over 
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mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven. Integratie tussen deze 

groepen moet leiden tot meer wederzijds begrip en moet dus ook van twee kanten 

komen. De gemeente moet wat de ASP betreft mensen ondersteunen die zich 

opgesloten voelen in parallelle samenlevingen als daar sprake van is.  


