WEST MAAS EN WAAL

Verkiezingsprogramma 2018-2022
GOED SAMEN LEVEN

GOED SAMEN LEVEN

Wat wij willen bereiken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een sociaal sterke gemeenschap in al haar dorpen.
Een samenleving waar u, samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.
Iedereen werkt voor zijn brood, voor zover dat kan.
‘Nee’ durven zeggen tegen onfatsoen, mateloosheid en doorgeschoten individualisme.
Bouwen aan een sterke samenleving, waar respect en saamhorigheid de norm zijn.
Gemeenschapszin is het belangrijkste, een samenleving van verbondenheid, openheid en
innovatie.
Een samenleving van vitale dorpen, inwoners die meedoen en naar elkaar omzien.
In die sterke samenleving grenzen stellen, zodat onze inwoners zich veilig en thuis voelen.
Inwoners zijn meer baas over hun eigen leven en omgeving, niemand staat er alleen voor.
Eerst in eigen thuis in familie en gezin, waarop je kunt terugvallen; elkaar helpen.
Iedereen neemt weer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en dat van anderen.
Niemand aan zijn lot overlaten, zorg voor ouderen, zieken, gehandicapten is verzekerd.
West Maas en Waal willen we doorgeven; in een eerlijke economie met lessen uit de crisis.
In de eerlijke economie kiezen voor kansen en keuzes voor de lange termijn.
Daarbij nadrukkelijk de circulaire economie meenemen, duurzaamheid/rentmeesterschap
is niet langer een modewoord, maar onderdeel van elk besluit.

Cultureel erfgoed
•

Voorstander van behoud en eventueel hergebruik van vrijkomend cultureel erfgoed.

Veiligheid
•
•
•
•
•
•

Buurtpreventie prioriteit geven, zichtbaar maken, georganiseerde criminaliteit aanpakken.
Straten en wegen veiliger inrichten, geschikt voor gebruik door ouderen met beperkingen.
Voor onze dijken moet overal hetzelfde veiligheidsniveau gelden.
Nieuwe ontzandingen binnen West Maas en Waal moeten uitgesloten worden.
Samen met burgers, bedrijven en provincie bekijken hoe asbest te saneren, knelpunten
oplossen.
De gemeente moet energiecoöperaties opzetten en burgers hierbij betrekken.

Woningbouw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slopen en/of verbouwen van in verval/leeg geraakte panden, herbestemmen voor nieuw
gebruik.
De huidige ‘Woonvisie’ zo mogelijk uitbreiden met en voor speciale doelgroepen.
Particuliere bouwinitiatieven moeten voorrang krijgen.
Energieneutraal bouwen stimuleren, net als het bouwen in onze kleine dorpen.
Voldoende zorggeschikte woningen, zodat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen.
Starters op de woningmarkt dienen voldoende woningen/appartementen te hebben.
Huisvesting rond centrale en algemene voorzieningen.
Dorpsaanzicht vanaf de Waal in Beneden-Leeuwen moet voortvarend worden aangepakt.
Particuliere initiatieven moet de ontwikkeling van woningbouw/ondernemerschap
mogelijk maken.
Door wonen, horeca, recreatie, dienstverlening verbinding leggen met de uiterwaarden.
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•
•
•

Kavelgrootte/-prijzen aantrekkelijk om een eigen woning te kunnen realiseren.
Gebruik van Starters- en Blijversleningen worden gestimuleerd.
Voor statushouders moet extra woonruimtes komen, verkorten bestaande wachtlijsten.

Vrijetijdseconomie (recreatie & toerisme)
•
•
•
•
•

Stevig inzetten op verdere ontwikkeling van recreatieve voorzieningen.
Aantrekkelijke fiets-, ruiter- en wandelroutes.
Naamsbekendheid van het Land van Maas en Waal verder versterken.
Revitalisering van de campings aan de Maas, in samenwerking met ondernemers.
Zo snel mogelijk ontwikkelen project De Acht Morgen (v.h. Gouden Kans) in Appeltern.

Sport
•
•
•
•
•

Een breed sportaanbod en goede sportvoorzieningen, ondersteuning van sportclubs.
De uitvoering van sportstimulering en sportondersteuning is een gemeentelijke taak.
Nazorg van de verzelfstandiging van buitensportaccommodaties en dorpshuizen.
Subsidieverstrekking koppelen aan gebruik dorpshuizen, (gemeentelijke) accommodaties.
Stimuleren georganiseerde sportdeelname van volwassenen, verenigingen daarbij helpen.

Groenvoorziening en openbare ruimte
•
•
•
•
•
•
•

Streven naar, waar mogelijk, verhardingen vervangen door levend groen.
Het groen in goede, gezonde conditie houden.
Adoptie bepaalde groenstukken door bedrijven, particulieren is kansrijke mogelijkheid.
Haagbegroeiing naast wegen, tussen rijbaan en fietspad, om te beginnen bij bebouwing.
Onkruidbeheer is belangrijker sinds wegvallen van chemische bestrijdingsmogelijkheden.
Maaien moet vóórdat zich zaad kan vormen, dit voorkomt onkruidproblemen later.
Buurten meer betrekken bij opruimen van zwerfafval en het onderhouden van voetpaden.

Onderwijs
•
•
•
•

Laaggeletterdheid veroorzaakt problemen; doelgroep bepalen en ondersteunen is nodig.
Een stevige basis leggen in onderlinge contacten bedrijfsleven en beroepsopleidingen.
Wij zijn voor een zogenaamd Integraal Kind Centrum+ (IKC+) in Beneden-Leeuwen.
Onder één dak (techniek) onderwijs en (buiten)schoolse opvang is belangrijk.

Zorg
•
•
•
•

We moeten goed voor elkaar te zorgen; jeugdzorg, zorg voor mensen met een beperking,
zieken, ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers, allemaal prioriteit.
Zorgmijders moeten achterhaald worden, ze moeten gebruik maken van minimabeleid.
Solidariteit tussen generaties; (groot)ouders verdienen waardering, respect en solidariteit.
Geen loze beloften maar haalbare voorstellen waar iedereen echt mee geholpen wordt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze gemeente moet rolstoel- en dementievriendelijk zijn.
Mantelzorgers moeten financieel ondersteund worden.
Vrijwilligers ondersteunen door behoud uitkering bij werkloosheid en vrijwilligerswerk.
Opvang van jongeren op een eigen plek.
Ondersteuning van seniorenverenigingen, ruimte voor ontspanning tegen betaalbare prijs.
Voorkoming van eenzaamheid.
Voldoende en adequate dagbesteding.
Betaalbare seniorenhuisvesting (passend, met redelijke huur) om centrale voorzieningen.
Creëren van mogelijkheden voor vestiging van zorgcentra en –boerderijen.
Voorstander meer bewegingsactiviteiten, gezondheidsbevordering en sociale contacten.
Schulden en armoede (bij senioren) vereisen broodnodige aandacht; iedereen doet mee.
Verbeteren van toegang tot schuldhulpverlening, kortere wachttijden.
Beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen.
Voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn.
Ruimte geven om lokaal met vernieuwde aanpak, maatwerk te kunnen experimenteren.

Werkgelegenheid en innovatie
•
•
•
•
•
•

Huidige economische groei gebruiken om werkgelegenheid en innovatie te stimuleren.
Huidig beschikbare bedrijfsterreinen zo snel mogelijk vullen met bedrijven.
Oude bedrijfsterreinen in de dorpen gebruiken inbreiding met woningbouw.
Snel en betrouwbaar glasvezelnet moet op korte termijn beschikbaar zijn voor iedereen.
Ook grootschalige (productie)bedrijven moeten zich kunnen vestigen in Maas en Waal.
Deze bedrijven in samenwerking met Druten vestigen ten oosten van de Noordzuidweg.

Detailhandel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Particuliere) initiatieven die winkelvoorzieningen creëren, signaleren, oppakken en
ondersteunen.
Gezamenlijke promotie detailhandel, ook buiten West Maas en Waal, met gratis parkeren.
Winkelen moet ‘beleven’ worden; noodzakelijke boodschappen met ‘hapje en drankje’ in
horeca.
Voor innovatieve ondernemers ‘starterswinkels’ opzetten met collectieve
dienstenondersteuning.
Creëren van extra werkgelegenheid door samenwerking.
Dorpsconciërge breder opzetten, samen met ondernemersverenigingen of dorpscomités.
Gezamenlijke manager voor (familie)bedrijven in gemeenten Druten+West Maas en Waal.
Gezamenlijk cadeaubonnensysteem dat lokaal inkopen bevordert en eigen detailhandel
versterkt.
Gratis en openbaar WiFi in de dorpscentra, dit is vitaliteit verhogend.

Agrarische sector en buitengebied
•
•
•
•
•
•

De agrarische sector is een belangrijke economische activiteit.
Behoud van open weids karakter van onze streek, voor welzijn van inwoners+bezoekers.
Discussie voeren met onderbouwde argumenten ter voorkoming van onjuist beeld en foute
besluiten.
Open visie met het gezicht naar de maatschappij.
Ondersteuning van voortdurende innovatie in de agrarische sector.
Investeringen in innovatie moeten terugverdiend kunnen worden, groei is voorwaarde.
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•
•
•
•
•

Voor leegstaande agrarische gebouwen moet functieverandering kunnen; is maatwerk.
Niet meer te gebruiken bebouwing opruimen, ruimte voor ruimte-regelingen inzetten.
Extra aandacht voor de staat van onderhoud van het wegennet in buitengebied.
Uitrol van glasvezel voor bewoners is van belang, van levensbelang voor (agrarische)
bedrijven.
Gedumpt afval streng aanpakken en op meldingen direct reageren.

•
Duurzaamheid/Rentmeesterschap

•
•
•
•
•
•
•
•

Iedere persoon moet zijn steentje bijdragen aan het beteugelen van klimaatveranderingen.
Een duurzaamheidsplan voor een CO2-neutrale gemeente moet snel worden opgesteld.
Energiebesparing, zonnepanelen, windenergie, aardwarmte zullen onderdeel van
uitvoering zijn.
Terughoudendheid met zonnepanelen plaatsen op agrarische grond, plaatsing op daken
eerst.
Asbestsanering op daken in combinatie met aanleg van zonnepanelen.
Wateraanvoer en –afvoer, net als waterkwaliteit zijn altijd belangrijk bij alle plannen.
Doorgaan met afkoppelen van hemelwater van het riool.
Zorgen voor verhardingen met waterafvoermogelijkheid.
Natuurontwikkeling betekent beheren, actief ingrijpen waar nodig.

Logistiek/Verkeer/Openbaar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weginrichtingen moeten uniformer en duidelijker voor iedereen worden.
Verkeersveiligheid verdient hoge prioriteit; alle mogelijke maatregelen daadwerkelijk
nemen.
Verbeteren van de veiligheid op het kruispunt Veesteeg/N322 Maas en Waalweg.
Maatwerk leveren aangaande veiligheid van fietsroutes van onze jeugd naar school.
Vrij liggende fietspaden of autovrije/-luwe routes verdienen de voorkeur.
Snelfietsroutes op verbindingen met Nijmegen, Tiel, Oss, Den Bosch en Maasrecreatiegebieden.
Voor de Zandstraat in Beneden-Leeuwen een proef met eenrichtingsverkeer instellen.
Het onderhoudsniveau van onze wegen minimaal op het huidige peil houden.
Goed preventief onderhoud uitvoeren, vooral verkeersgevaarlijke situaties te voorkomen.
Huidig niveau openbaar vervoer behouden, mogelijk verbeteren met deel- en leenauto’s.
Huidige veerdiensten behouden+blijven inzetten op actief, bestuurlijk+financiële
ondersteuning.
Gladheidbestrijding heeft voortdurende aandacht en moet jaarlijks herijkt worden.
Inzet van buurt/vrijwilligers/dorpsplatforms wordt gestimuleerd.

Omgevingswet
•
•

Ons goed voorbereiden op Omgevingswet die ergens in 2020 wordt ingevoerd.
Op landelijk niveau meepraten met gemeenten, Provincie, Waterschap en andere
overheden.
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Wat hebben wij bereikt
Constructieve oppositie, beleid gesteund waar het kon en moest, voorstellen kritisch bekeken,
waar nodig en mogelijk verbeteringen aangebracht. Ook initiatieven genomen en verschillende
onderwerpen op de agenda geplaatst en van harte en actief ondersteund, zoals:
• voortdurend aandacht voor (on)veiligheid kruising Veesteeg/Maas-en Waalweg BenedenLeeuwen.
• ontwikkeling Gouden Kans/Acht Morgen in Appeltern en wegnemen obstakels.
• sterke verlaging van hondenbelasting, tot kostendekkend niveau voor voorzieningen.
• bovengronds cultureel erfgoed plaats gegeven in Dorpsvisie.
• OZB-berekening herzien, zorgen dat iedereen meebetaalt, uiteindelijk verlaging OZBlasten.
• behoud Breed-medewerkers voor gemeente, verhuizing naar andere werkplek voorkomen.
• De Rosmolen mede gebouwd, bestuurlijk, economisch op de rit voor gemeenschap in
Beneden-Leeuwen.
• glasvezelaanleg in buitengebied om dorpen onderling te verbinden met snel internet.
• renovatie De Schuur Appeltern met zelfwerkzaamheid vrijwilligers en creatieve inzet
financiën.
• eerste aanzetten MFA Alphen en MFA Maasbommel/Het Hanzehuys mede gezet.
• aanleg nevengeul Maasbommel en natuurgebied, samen met dorpsplatform, snel
gerealiseerd.
• minimabeleid toegankelijker gemaakt voor grotere doelgroep, voor mensen echt in nood.
• in eigen beheer houden van onze eigen en kwalitatief goede Buitendienst.
• oppakken buurtinitiatief evenemententerrein Beneden-Leeuwen, zoals gewenst door
iedereen.

West Maas en Waal
P/a Bosseestraat 28
6658 AT Beneden-Leeuwen
 0487-596288/06-53-942541
 lamers151@live.nl
 www.cda.nl/gelderland/west-maas-en-waal
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