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Voorwoord verkiezingsprogramma.

2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.
Op 21 maart wordt u uitgenodigd, om aan te geven welke mensen de komende vier jaar de
beste vertegenwoordigers zijn van uw stem.
De afgelopen vier jaar hebben in het teken gestaan van de inbedding van zorgtaken die
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn gekomen.
Het is nu zaak dat we ons tevens gaan richten op ontwikkelingen tegen de genoemde
bevolkingskrimp en de oplopende vergrijzing.
Wij als CDA zien daarin voor onze gemeente grote kansen.
We zullen nog meer een gemeente moeten zijn waar het goed "wonen, werken, leven en
beleven" is.
Doorslaggevend zal zijn dat we onze jonge mensen hier behouden en dat we een
aanzuigende werking creëren van jonge gezinnen, die ervoor kiezen om in de gemeente
Gennep met haar 5 prachtige woonkernen te komen wonen.
Gezien onze omgeving, mooie ligging en gunstige ontsluiting richting het verstedelijkt
gebied, biedt dit volop kansen.
Ons verkiezingsprogramma geeft in samenvattende bewoordingen heel duidelijk aan, waar
onze accenten komen te liggen en welke projectmatige zaken wij gaan aanpakken.
Wij rekenen op uw steun, u kunt rekenen op onze steun in het verder ontwikkelen van een
gemeente waar wij "kansen zien" en waar het goed "samen leven" is.
Jacques van Bergen, lijsttrekker CDA Gennep.
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SAMEN LEVEN

Het CDA gaat uit van samen leven. Alles wat we doen is gericht op het leefbaar maken van onze
samenleving nu en op wat we nalaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Goed rentmeesterschap
is één van de kernwaarden van het CDA.
Ieder dorp binnen de Gemeente Gennep heeft zijn eigen identiteit en recht op een dorpskern. Het
CDA wil leefbaarheid in alle dorpen en wijken, met voldoende voorzieningen voor alle inwoners.
Het CDA wil de jeugd in de gemeenschappen van Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum en VenZelderheide een toekomst bieden via werk en wonen in onze eigen regio. Ouderen moeten zo lang
mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Kernpunten van het CDA zijn: woon- en werkgelegenheid, (sport)verenigingen, voorzieningen voor
jongeren en ouderen, en zorg voor iedereen die dat nodig heeft.
We streven naar: dichtbij en betrokken onderwijs, levendige dorpskernen en een centrum in Gennep
met voldoende aanbod van winkels.
Het CDA gaat uit van een samenleving waarin ieder die dat kan zijn verantwoordelijkheid neemt en
zoveel mogelijk bijdraagt aan de samenleving.
Verder uitgewerkt in de volgende belangrijke onderwerpen:
Zorg
Het CDA vindt dat iemand die zorg nodig heeft, die ook moet krijgen. Dat geldt voor de zorg in alle
leeftijdscategorieën. Geld mag geen drempel zijn voor het ontvangen van goede zorg. Wel kan in
overleg met deskundige zorgverleners de zorg zo efficiënt en effectief mogelijk worden uitgevoerd.
De zorgverleners dienen binnen de kaders van de Wet op de Privacy verantwoording af te leggen
over de kosten. Controle daarop is nodig, niet op de zorginzet.
In gevallen waar inwoners om zorg vragen (hieronder valt ook schuldhulpverlening) moet de
gemeente zo snel mogelijk een beslissing nemen. Daarvoor is nodig dat de gemeente zelf voldoende
gekwalificeerd personeel heeft.
Werk
Het CDA stimuleert werkgelegenheid. Dit kan gerealiseerd worden door:
- het opvullen van leegstand op bedrijventerreinen;
- de agrarische sector, (letterlijk) de ruimte geven om te ondernemen;
- het onderzoeken wat op lange termijn de behoefte is aan nieuw uitgeefbaar bedrijfsterrein;
- het bevorderen van de toeristische en recreatieve sector;
- lokale partijen te betrekken bij aanbestedingen van openbare gebouwen.
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Het CDA vindt dat we met de grootste spoed plannen moeten maken om de leegstand van
gebouwen, bedrijven en winkels te verminderen. Dat in overleg met ondernemers (ook horeca) en
vastgoedeigenaren. Het CDA wil daarbij zoveel mogelijk provinciale gelden inzetten.
De agrarische sector en de toeleverende, verwerkende en ondersteunende onderdelen leveren veel
banen op.
Het CDA ziet de uitbreiding van de haven in Heijen als impuls voor de lokale werkgelegenheid. Het
biedt tal van nieuwe aantrekkelijke mogelijkheden en versterkt het vestigingsklimaat. Afwikkeling
van verkeer is een aandachtspunt in het kader van de leefbaarheid in Heijen.
Voor het CDA is toerisme en recreatie een belangrijke pijler.
Deze zijn te bevorderen door de ontwikkeling van Natuurpoort bij Koningsvennen, aanleg
natuurspeeltuin nabij “Duits Lijntje”, natuurpark (Heikant) en aanleg recreatieve voorzieningen in
buitengebied (Siebengewaldseweg, Stiemenseweg).
Willen we onze dorpen leefbaar houden dan mag het aantal inwoners niet dalen. Om krimp tegen te
gaan is groei van de werkgelegenheid belangrijk. Banengroei is nodig om jongeren na hun opleiding
aan de slag te laten gaan in verzorgende, technische en administratieve beroepen, zij kunnen dan
ook hier blijven wonen.
Het CDA wil met alle agrariërs, middenstanders en ondernemers gesprekken houden om te zien wat
de toekomst van hun bedrijf is en om te helpen bij het oplossen van knelpunten.
Wonen
Het CDA vindt dat er in de dorpen en wijken moet worden gebouwd naargelang er behoefte aan is.
Niet bouwen is zeker weten dat onze jongeren wegtrekken en dat is vragen om krimp.
In de brede regio met name in Cuijk, Boxmeer en Groesbeek wordt volop gebouwd. Het CDA gelooft
niet dat krimp alleen in Noord Limburg zal plaatsvinden en niet in de aanliggende gebieden van
Brabant en Gelderland.
Het CDA wil veilige dorpskernen en kiest voor betere ontsluitingen voor al het (zwaar) verkeer,
waardoor een veilige en schone leefomgeving ontstaat zonder geluidsoverlast en roetemissie.
Het CDA is voor behoud van de Molukse wijk in Gennep.
Onderwijs
Het CDA vindt onderwijs heel belangrijk. In ieder dorp dient een goede basisschool aanwezig te zijn,
maar ook voorzieningen als kinderopvang en voor- en naschoolse opvang.
Wij zijn voorstander van het nieuwe Integraal Kind Centrum in Gennep (IKC).
Gennep heeft een uitstekend Elzendaal college (2016 en 2017 titel superschool), VMBO en
onderbouw HAVO/VWO. Deze school behoort tot een van de beste van Nederland. Het CDA wil er
alles aan doen om deze school te behouden en uit te breiden, natuurlijk wel in overleg met de
school.
Daarnaast stimuleert het CDA onderwijs in vakken die nodig zijn op de arbeidsmarkt, waaronder ook
Duitse taalvaardigheden om in de Euregio te kunnen werken.
Het CDA vindt afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven nodig om jongeren een goede kans op
onze arbeidsmarkt te bieden. Zorgen voor voldoende stageplekken is daarbij van belang.
Een goede school in de gemeente is belangrijk voor de sociale samenhang en betrokkenheid van
jongeren. Ze kennen elkaar van school en blijven met elkaar optrekken, hetgeen ten goede komt aan
voorzieningen, cultuur, verenigingen, banen en sport.
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Ouderen
Bij het CDA hebben ouderen altijd een speciale plaats gehad en dat willen we zo houden.
Het CDA is er voorstander van dat ouderen zich verenigen en dat er ook sport- en
bewegingsactiviteiten zijn voor ouderen. Voorbeelden zoals het KBO en “Bewegen voor Ouderen”
dienen te worden ondersteund. Niet alleen vanuit sociaal oogpunt maar met name voor de
gezondheid van alle inwoners. Wellicht kan dit in combinatie met sportverenigingen.
Om vereenzaming te voorkomen dient er gezorgd te worden voor ontmoetingsmogelijkheden voor
ouderen onderling en tussen jongeren en ouderen.
Er zal levensloopbestendig worden gebouwd en bestaande huisvesting zo nodig worden aangepast
aan eisen voor ouderen.
In overleg met de juiste instanties zoeken naar huisvesting en zorg voor ouderen bij ziekte ter
voorkoming van shoppen in de regio bij tijdelijke revalidatie.
Wij zullen in overleg met de lokale omroep ervoor zorgen dat de reportages op tv uitgezonden
worden en niet alleen via internet of smartphones.
Verenigingen
Het CDA ziet sport- en alle overige verenigingen als het cement van de samenleving. Dat geldt ook
voor culturele instellingen en muziekverenigingen.
Dat is wat ons bindt nu en in de toekomst. We moeten daarin blijven investeren.
Bedreigingen zoals vergrijzing, minder vrijwilligers, financiële tekortkomingen moeten we
gezamenlijk te lijf gaan in het belang van een vitale samenleving.
Sport
Sport is leuk en gezond en is voor jongeren een leerschool voor later. Verenigingen hebben een grote
sociale functie en binden mensen, je hoort ergens bij. Je leert verliezen, incasseren, teleurstellingen
verwerken, meegaan met de meerderheid en groepsgedrag. Maar het is ook winnen, plezier,
bewegen, gezond, samen optrekken, samen doelen stellen, gemeenschapszin. Daarom is sport zo
enorm belangrijk. Het CDA staat daarvoor.
Het (preventief) bewegen en sporten zorgt voor betere vitaliteit en gezondheid en dus een lagere
druk op de gezondheidszorg. Een gezonde en sportieve gemeente heeft een positieve uitstraling. Het
CDA wil daarom ook meer geld besteden aan sport en hen daar waar mogelijk ondersteunen zoals
vrijstelling verlenen van de WOZ voor alle (sport)verenigingen.
Het CDA is voorstander van een tweede sporthal in de directe omgeving van het huidige Pica Mare
en het nieuw te bouwen IKC. En van het onderzoeken of de gymzaal in Milsbeek kan worden
verbouwd.
Het CDA wil jaarlijks met de (sport)verenigingen om tafel om onderling inspiratie op te doen en
ontwikkelingen te bespreken wat er beter kan.
Het CDA begrijpt goed dat de maatschappij individualistischer is ingesteld. Die ontwikkeling mogen
we niet ontkennen. Maar dat betekent dat wij onze verenigingen zo dienen te organiseren dat we
toch iedereen betrekken bij bewegingsmogelijkheden en verenigingsactiviteiten. Zo maakt iedereen
kennis met het plezier van sport en bewegen. Als CDA gaan we dit ondersteunen.
Andere verenigingen zijn sociaal en cultureel bindend voor mensen en worden door het CDA
eveneens krachtig ondersteund.
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Verkeer
Het CDA vindt dat er rust en verkeersveiligheid dient te zijn in wijken en dorpen. En zal zich
inspannen om het vrachtverkeer in de kernen te verminderen.
De verkeersproblematiek in de omgeving van Industrieterrein de Brem en het buitengebied van
Heijen moet worden opgelost. De door de werkgroep Verkeersveiligheid genoemde punten worden
door het CDA ondersteund.
Duurzaamheid
Het CDA vindt dat er moet worden ingezet naar de ontwikkeling van een duurzame samenleving,
naar een economie die minder afhankelijk is van olie/gas. Dat betekent bijv. meer E-oplaadpunten,
lokaal groen beleid en stimuleren van zonnepanelen.
De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.
Ook zal er sociale samenhang behoren te zijn, ontmoetingen tussen buurtgenoten, jong en oud.
Het digitaal gebruik wordt gezien als een basisvoorziening, dat betekent snel internet en glasvezel in
de gehele gemeente (dus ook alle buitengebieden).
Het CDA is voorstander van het ontkoppelen van regenwaterafvoer en het moderniseren van alle
openbare verlichting met led-technologie.
Het CDA maakt zich sterk voor nieuwbouw zonder gasaansluiting.
Leefbaarheid
Te veel voorzieningen worden gecentraliseerd: dat komt de leefbaarheid niet ten goede. Zorg voor
voldoende brievenbussen, prullenbakken, groenonderhoud, zitbankjes in kernen en wijken, hondenuitlaatplekken en parkeerplaatsen in wijken.
Voor de leefbaarheid is goede communicatie belangrijk daarom zijn wij voor de aanleg van glasvezel
ook in het buitengebied.
Alsmede een goede bereikbaarheid van de regio in alle richtingen door middel van goed openbaar
vervoer.
Daarnaast hebben wij speciale aandacht voor de functie van de bibliotheek, musea en andere
bezienswaardigheden.
Veiligheid
Het CDA vindt dat de inwoners moeten worden beschermd tegen hoogwateroverstromingen, indien
vereist door indijking van bedreigde kernen en wijken.
Er behoort een goed evacuatieplan te zijn, waarvan de bewoners op de hoogte zijn.
Ook steunt het CDA onze parate lokale brandweer en dat er een permanente ambulancepost is.
Voor de sociale veiligheid zijn zichtbare wijkagenten en gemeentelijke handhavers nodig.

6

Gemeente
De Gemeente is er voor de burgers, dat vraagt van de gemeente:
- een actieve houding,
- dat zij de burger meer in zijn eigen omgeving opzoekt,
- een luisterend oor voor de burger,
- een “ja, en…“ houding, waarbij “ja“ staat voor: Wij nemen uw vraag serieus en verlenen
medewerking aan de realisatie ervan, behalve als het echt niet kan,
- dat zij oog heeft voor de individuele burger en daar naar handelt,
- dat zij vrijwilligersorganisaties en verenigingen niet opzadelt met onnodige regels en
handhaving,
- dat zij communiceert op gelijk niveau,
- dat zij de afspraakplicht in het gemeentehuis afschaft,
- dat de klanttevredenheid over de dienstverlening van de gemeente naar een 8 gaat.
Het CDA is groot voorstander van samenwerking in de regio en dan vooral met de gemeentes Mook
& Middelaar en Bergen. Gezamenlijk beleid voor Top-Limburg komt de hele regio ten goede.
Daar waar mogelijk maximaal meewerken in regionale regelingen of diensten, met ons gezicht naar
Limburg maar ook daar waar gewenst/vereist met de regio’s in Brabant, Duitsland en Gelderland.
Extra aandacht schenken aan de kansen en mogelijkheden die de Euregio biedt.
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Verkiezingsprogramma 2018 - Hoofdpunten per woonkern

Algemeen
1. Bouwen naar behoefte in alle kernen, zowel huur- als (betaalbare) koopwoningen.
2. In alle kernen een gemeenschapsvoorziening.
3. Meer investeren in (sport)verenigingen.
4. Verbeteren van de ondersteuning van ouderen.
5. Stimuleren meer banen in bedrijfsleven (industrieel en retail), verbeteren
ondernemersklimaat en introductie snel internet.
6. Bevorderen en ondersteunen agrarische sector.
7. Behoud van 2 x 2 baans N271.
8. Vermindering regeldruk en handhaving voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties.
9. Aanpak winkelleegstand in combinatie met opwaardering centrumgebied.
10. Verbetering fietspaden, waaronder verbreding fietspad Maasbrug.
11. Toerisme en recreatie versterken.
12. Goed volgen van de maatregelen voor hoogwaterbescherming voor de inwoners,
zodat we veilige dijken en droge voeten voor de inwoners garanderen.
Ven- Zelderheide
1. Uitvoering geven aan masterplan Ven-Zelderheide (rondom kerk en school).
2. Snelheidsremmende maatregelen op de Kleefseweg buiten de bebouwde kom( 60
km/u) en buitengebied.
3. In de kom vrachtverkeer zoveel als mogelijk weren.
4. Woningbouwontwikkeling vlot trekken.
5. Aanleg toeristisch fietspad rond Zelder.
6. Wegen in buitengebied geschikt maken voor zwaar agrarisch verkeer.
7. Aanleg verlichting bocht Ringbaan/Leembaan.
Ottersum
1. Realiseren huiskamerproject.
2. Haalbaarheid bezien van nieuw sportcomplex, wellicht in combinatie met een
Gemeenschapsvoorziening.
3. Inspannen om vrachtverkeer zoveel als mogelijk uit kern te weren.
4. Aanleg natuurspeeltuin voor kinderen nabij ” Duits Lijntje ”.
5. Actief op zoek naar recreatie/toerisme ondernemers en hen faciliteren om te
ondernemen in buitengebied (bijv. Siebengewaldseweg, Stiemensweg).
6. Woningbouw toestaan en maatregelen nemen in kader van doorstroming.
7. Verhoging verkeersveiligheid kruising Ottersumseweg/Nijmeegseweg.
8. Wegen in buitengebied geschikt maken voor zwaar agrarisch verkeer.
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Milsbeek
1. Verbeteren verkeersveiligheid Zwarteweg zowel in kern als bij de sportvelden en bij
de Langstraat.
2. Dorpshart revitaliseren, door herinrichten van Schuttersplein, veiligheid Schoolstraat
en Kerkstraat te verbeteren en gelijktijdig de riolering te vernieuwen.
3. Realisatie Natuurpoort bij Koningsvennen.
4. Woningbouwontwikkeling vlot trekken.
5. Financieel haalbare herontwikkeling vinden voor terrein steenfabriek met bewoners
en eigenaren.
6. Uitbreiden en verbeteren van parkeermogelijkheden rondom tennis vereniging en
schutterij.
7. Onderzoek naar verbouw van huidige gymzaal.
Heijen
1. Uitbreiding haven in combinatie met aangepaste verkeersafwikkeling voor
vrachtverkeer op Hoofdstraat in het belang van verkeersveiligheid en leefbaarheid.
2. Uitvoeren woningbouwplannen Hoofdstraat.
3. Aanpassen infrastructuur voor ontsluiting de Brem en verbeteren
verkeersafwikkeling Arvato.
4. Fietspaden herstellen of vernieuwen.
5. Aanpak fietsoversteekplaatsen Lankerseweg/N271 en ForFarmers/Intos.
Gennep
1. Extra sporthal tbv gehele gemeente bij Pica Mare.
2. Aanpak winkelleegstand in combinatie met opwaardering centrumgebied (levendig
en aantrekkelijk stadshart).
3. Ontwikkelen gebied Gennepermolen die recht doet aan de locatie, de historie en als
blikvanger.
4. Herinrichting Pottenhoek.
5. Verbeteren verkeerssituatie ’t Straatje (omleggen weg om parkeerplaats ter hoogte
van supermarkt).
6. Uitbreiden parkeerruimte ten behoeve van het centrum.
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Kandidatenlijst CDA Gennep

(Foto eerste 15 kandidaten CDA Gennep)

1. Jacques van Bergen
2. Twan Reintjes
3. Jos Sutmuller
4. Remco Reinten
5. Ronnie Rutten
6. Francien van de Ven - Snellen
7. Rob Peperzak
8. Marc Nabuurs
9. Guus Giesbers
10. Gérard Cloïn
11. Bino Raijmakers
12. Ronny Peeters Weem
13. Twan Haasen
14. Elie Cobussen
15. Jeroen Liebrand
16. Riny Emons - Smits
17. Bert Felling
18. André de Bruin
19. Truus Lamers - Willems
20. Joop den Boer
21. Theo Peeters Weem
22. Cees de Roij
23. Sjaak Noij
24. Frans Teunissen
25. Jacob van Tankeren

(Ottersum)
(Ottersum)
(Heijen)
(Gennep) (ontbreekt op de foto)
(Milsbeek)
(Heijen)
(Milsbeek)
(Ven-Zelderheide)
(Ottersum)
(Gennep)
(Gennep)
(Ottersum)
(Ven-Zelderheide)
(Milsbeek)
(Ottersum)
(Milsbeek)
(Gennep)
(Heijen)
(Heijen)
(Gennep)
(Ottersum)
(Gennep)
(Gennep)
(Gennep)
(Gennep)
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www.cdagennep.nl

Volg ons ook op Facebook:

cda gennep
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