Hoe het begon
Het is al weer 7 jaar geleden dat een groep
verontruste inwoners uit Oldebroek de nieuwe
politieke partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO)
opgericht heeft. Zij kwamen in opstand tegen het plan
om een groot hippisch centrum aan de Brandsweg te
realiseren. En ook door de massale bomenkap langs
de Bovenheigraaf was de maat vol.

Eerst oppositie voeren

“Een korte terugblik” voor de kiezers

Van 2010 tot 2014 was er veel bestuurlijke onrust.
Het was een komen en gaan van wethouders en
ook in de ambtelijke organisatie heeft een wisseling
van
personeel/management
plaatsgevonden.
Een nieuwe burgemeester die midden tussen de
bevolking staat, heeft zich ondertussen bewezen.
DE HONDENBELASTING IS IN 2016 AFGESCHAFT
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Nu in de coalitie
Na de verkiezingen in 2014 werden we door
u als kiezer beloond. ABO is na de CU de
tweede partij van Oldebroek. We hebben onze
verantwoordelijkheid genomen en zijn van min
of meer een “protestpartij' gegroeid naar een
volwaardige politieke vereniging.

Kijk voor meer info op onze website of volg ons op Facebook
www.abo-oldebroek.nl | info@abo-oldebroek.nl | www.facebook.com/abo.oldebroek

Kies
bewust
kies
ABO

Wat is er al veranderd ...
In de eerste plaats behoort de cultuur bij
bestuurders van ‘ons kent ons’ ondertussen
tot het verleden. Twee van de drie wethouders
komen van buiten de gemeente. De nu
zittende wethouders zijn niet gevoelig voor
vriendjespolitiek.
Op de tweede plaats merken wij steeds meer
betrokkenheid en openheid bij de wethouders en
de ambtelijke organisatie. Steeds vaker worden

bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd
waarbij de mening van de inwoners wordt gepeild
en onze wethouder heeft goede contacten met
alle dorpsgroepen, klankbordgroepen en zo
nodig individuele inwoners.
Natuurlijk kan dat allemaal nog intensiever en
beter. Cultuur-verandering is een traject van de
lange adem. Over het algemeen is Oldebroek in
een positieve beweging.

Wat hebben we tot nu toe gedaan
en bereikt:
•
De hondenbelasting is afgeschaft, een grote
wens van ABO kiezers.

• Het winkelcentrum aan het Meidoornplein is
opgeknapt en de bereikbaarheid (oversteekplaatsen) is verbeterd. Wij zijn blij dat de
enorme bouwplannen van een aantal jaren
geleden niet zijn doorgegaan; want die waren
echt onverantwoord.

• In samenspraak met klankbordgroep Wezep is
de kruising Zuiderzeestraatweg- Stationsweg
opnieuw ingericht waardoor het voor fietsers
en auto’s weer veiliger en overzichtelijker is
geworden.

•
ABO heeft ook werk gemaakt van duurzaamheid als het gaat om zonnepanelen en het
opzetten van een energiecoöperatie. Gelukkig
zijn er meer partijen die dit een belangrijk
thema vinden zodat de komende jaren hier
samen hard aan verder gewerkt kan worden.

• Het lastige dossier, het bedrijventerrein H20,
lijkt wat vlot getrokken te zijn. Onafhankelijke
commissarissen en een nieuwe directeur zijn
recentelijk met frisse moed bezig bedrijven
naar het terrein te krijgen. We hopen dat
het gaat lukken want dat is goed voor onze
werkgelegenheid en de gemeentekas. De
voortekenen zijn voor
zichtig positief te
noemen.

• Gelukkig is afgelopen jaar ook de openbare
ruimte van het station in Wezep veiliger
gemaakt en opgeknapt, dat was hard nodig.
Inmiddels bereiken ons veel enthousiaste
reacties.

De start is gemaakt
om samen met de
inwoners Oldebroek
nog mooier te maken
- Lydia Groot

• Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk geworden
om een volledige grafbedekking te maken bij
nieuwe en ( deels) bestaande graven.

• Een ander al langslepend probleem was het
zwembad De Veldkamp waar elk jaar weer
veel geld naar toe ging om het draaiende te
houden. Onze ABO wethouder Lydia Groot
heeft onlangs een mooi contract kunnen
sluiten met Sportfondsen Nederland en
ook voor het personeel is goed gezorgd. Het
belangrijkste voor al onze bewoners is dat het
mooie zwembad daarmee in Wezep wordt
behouden.

