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Inleiding 
 
De afgelopen raadsperiode was grillig. Maar we gingen na de coalitiebreuk met vertrouwen aan de slag.  
 
De PvdA heeft verantwoordelijkheid genomen en heeft in crisistijd de broekriem aangehaald. Dit was in de 
hoop en verwachting dat we de teugels zouden kunnen laten vieren in betere tijden. Echter SGP, CDA en 
VVD zadelden de verenigingen op met een gigantische bezuiniging. Vrijwilligers kregen de boodschap dat ze 
nog meer zelf moesten gaan doen. Het was voor ons niet meer te verkroppen dat wij medeplichtig werden 
aan een beleid dat onder andere ons verenigingsleven de nek omdraait. Volgens ons komt de leefbaarheid 
onder druk want voorzieningen op het gebied van sport en recreatie dreigen achteloos aan de kant te 
worden geschoven.  
 
De PvdA is uit de coalitie gestapt en onze wethouder Vincent van Neerbos heeft ontslag genomen. De PvdA 
werd ingeruild voor excuus “liberalen” van de VVD,  die al hadden laten zien dat ze graag op schoot zouden 
zitten bij de steeds rechtser wordende SGP en CDA.  
 
De laatste begroting van Neder- Betuwe ziet er door de economische groei beter uit. De weerstandsratio is 
prima en groeit de komende jaren nog.  Bezuinigingen op welzijn waren dus niet nodig en daar heeft de PvdA 
meermaals op gehamerd toen SGP, CDA en VVD het mes zetten in de budgetten waarmee Neder Betuwe 
voor een goede leefbaarheid moet zorgen.  
 
De PvdA gaat niet voor de verzuring maar voor samen, kansen, eerlijk, leefbaar en een beter leven voor al 
onze inwoners. Niet ik, maar wij. Wij zullen in de nieuwe raadsperiode met constructieve voorstellen komen. 
Gesprekken die wij met sleutelfiguren in de dorpen hebben gevoerd zijn de basis van ons programma.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat het anders kan én moet! 
 
Fractie PvdA Neder-Betuwe 

Alle foto’s zijn gemaakt door Jan Woldberg 



 



 

1. Verenigingsleven  
 
Ons eens zo bloeiend verenigingsleven, de kurk waarop onze dorpen drijven, staat onder druk. Bezuinigingen 
op sport, welzijn en cultuur ontmoedigen onze vrijwilligers die in de anonimiteit bergen werk verrichten. Zij 
worden vaak ook nog eens bedolven onder formulieren.  
 
Accommodatiebeleid  
Een bloeiend verenigingsleven kan niet zonder toekomstbestendige accommodaties. Het 
accommodatiebeleid staat al jaren op de agenda. Het wordt als een hete aardappel doorgeschoven. De 
aanpak in Dodewaard moet als voorbeeld dienen voor een accommodatiebeleid in de andere kernen (pilot 
project).  
 
Na jaren van praten is er nog steeds geen beweging. Niet bij de pilot en niet in de andere kernen. Hoog tijd 
om eens te luisteren naar wat de verenigingen echt willen en knopen door te hakken.  Duidelijkheid naar de 
betrokkenen  is geboden,  wat wil de gemeente met de accommodaties en wat is de rol van verenigingen en 
vrijwilligers. Voor de PvdA moet leefbaarheid met name in de kleine kernen zwaar wegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport 
De sportkoepel, opgericht om verenigingen te laten samenwerken, is misbruikt om een bezuinigingsoperatie 
door te voeren. De bezuiniging van 50.000 euro blijft van kracht en als doekje voor het bloeden heeft de 
coalitie 25.000 euro uitgetrokken voor inwoners die nog niet sporten. De gemeente gaat er van uit dat de 
verenigingen hierbij straks het stokje overnemen. Blijven dromen, want het water staat de vrijwilligers 
dusdanig aan de lippen dat er niets meer bij kan. In een gemeente die gezondheidsbevordering en 
sportparticipatie hoog in het vaandel heeft staan is het doorzetten van deze bezuiniging een blamage.  
 
Bezuinigingen van de gemeente leiden tot verhoging van contributies, waardoor de toegankelijkheid van 
sport voor kinderen van ouders uit de lagere inkomens wordt bemoeilijkt. De gemeente mag vrijwilligers niet 
demotiveren met bezuinigingen. Dit heeft gevolgen voor het voorbestaan van de vereniging. 
 
Bibliotheek  
Onze gemeente heeft een groot probleem met laaggeletterdheid. In de bestrijding daarvan is de Openbare 
bibliotheek een onmisbare partner. Het is dan ook belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten 
maken met taal. Het boekstart koffertje is daarom een mooi begin. De bibliotheek op school en de lees - 
mediacoaches vervullen een essentiële taak. We hopen dan ook dat alle scholen gaan meedoen.  
 
Het is voor ons niet te verteren dat SGP, CDA en VVD  onder het mom van efficiëntie, vasthouden aan 
bezuinigen op het aanbod van de openbare bibliotheek. We willen geen verschraling zoals in de gemeente 
Buren. 



 

Jongeren , ouderen en preventiewerk  
Op jongeren- en ouderenwerk is fors bezuinigd. We zien nu de effecten van dit beleid. In de dorpen hangen 
groepjes jongeren rond die hinderlijk in de weer zijn met drugs. Er zijn meldingen van overlast. Door de 
bezuinigingen op het preventieve jongerenwerk worden steeds minder risico jongeren worden bereikt en is 
de preventie een wassen neus geworden.   
 
Jongeren hebben ruimte nodig om elkaar te ontmoeten, ook op straat. In de praktijk is het lastig gebleken om 
dergelijke plaatsen te realiseren. Jongeren kiezen zelf hun plek, wat niet wil zeggen dat omwonenden 
eventuele overlast moeten pikken. Dit is niet alleen een taak voor de overheid. Jongeren en hun ouders 
moeten worden aangesproken op hun gedrag. Het jongerenwerk kan als intermediair optreden.  
 
 

 
Vrijwilligerswerk 
Sport , toneel- en muziekverenigingen  kunnen niet zonder vrijwilligers . Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde en verdienen onze steun. Vrijwilligers werken o.a. aan het zelf onderhouden van 
sportaccommodaties, ons ‘busje voor ouderen’ Klaartje en Swobrik, het verzorgen van de eigen buurt, onze 
vrijwillige brandweer en kerken. 
 
 

De PvdA wil: 
 Dat de gemeente niet achterover leunt, maar met de verenigingen kijkt welke accommodaties 

passen bij de huidige tijd. De verenigingen zijn met ons aan zet over hoe we noodzakelijke 
accommodaties realiseren of in stand houden.  

 Dat er een Visie leefbare kernen komt met een link naar de zorg. 
 Met de sportkoepel en jongerenraad  “Meer bewegen voor en door de jeugd” opbouwen. 
 Subsidie voor jeugdleden bij de sportverenigingen. 
 Openbare Bibliotheek in alle kernen.  Hulp voor taalprogramma’s om achterstanden weg te 

werken en te voorkomen. Het Boekstart koffertje in ere houden.   
 Preventief jongerenwerk op straat  en het  jongerenwerk inschakelen bij problemen tussen 

groepjes jongeren en hen die daarvan overlast beleven.  

De PvdA wil: 
 Dat  vrijwilligers ook gefaciliteerd worden  in hun werk. 
 Het Steunpunt vrijwilligers in ere houden en versterken.  
 Scholing en cursussen aanbieden voor mensen met een uitkering, en op vrijwillige basis aan de 

slag laten gaan bij  sportvereniging of andere organisaties. 
 Vrijwilligers bij verenigingen ondersteunen door een professionele kracht. Dat vergroot de 

continuïteit en kwaliteit. 



 



 

2. Zorg 
 
De zorg is door het Rijk bij de gemeentes over de schutting gegooid en een pijnpunt geworden. Vaak raken 
cliënten en verzorgers in het doolhof van regelingen en formulieren de weg kwijt.  Het verloop onder het 
personeel bij de gemeentelijke kernpunten helpt hierbij niet. De gemeente moet beter communiceren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorg voor ouderen en gehandicapten  
De  zorg voor ouderen en gehandicapten is ingewikkeld en complex maar het kan eenvoudiger zonder  
bureaucratie.  Zorg  moet dichtbij worden georganiseerd waarbij medewerkers een gezicht krijgen. 
Communicatie met korte lijnen is hierbij noodzakelijk. WMO huishoudelijke ondersteuning. Geen ’Utrechts 
Model’ ( waarbij uitgegaan wordt van 104 uur hulp per jaar) maar een indicatie op maat.   

 
Jeugdzorg, kind in de problemen  
Jeugdzorg is maatwerk.  Eén gezin, één plan, één aanspreekpunt, één budget en de gemeente als  
regievoerder. De gemeente krijgt van het Rijk een zak met geld en moet daarvan de rekening betalen als 
wijkteams of instellingen jongeren in psychische nood behandelen. De jeugdhulp heeft  te maken met een 
budgetplafond waardoor wachtlijsten dreigen. 

De PvdA wil:  
 Zorg en welzijn dichtbij met goed functionerende wijkteams.  
 Levensloopbestendig bouwen. 
 Decentralisatie AWBZ gebruiken om zorg en welzijn te koppelen en daarbij  uitgaan  van  eigen 

kracht. 
 Een sluitend netwerk van familie, buurt en professionals maar altijd zorg voor diegenen die het 

niet binnen hun netwerk kunnen regelen. 

De PvdA wil:  
 Jeugdbeleid wat uitgaat van  de van ouders en kinderen  en geen onnodige stempel.  
 Jeugdzorg  makkelijk bereikbaar maken door het inzetten van de wijkteams. 
 Ingrijpen wanneer de veiligheid van het kind in het geding is en voor goede 

opvangvoorzieningen zorgen.  
 Het aantal uithuisplaatsingen verminderen en werken met inhuis plaatsingen. Kinderen 

moeten waar mogelijk binnen hun eigen omgeving/dorp in een gezinssituatie opgevangen 
worden. Intensieve thuisbegeleiding.  

 Geen bureaucratie in de jeugdzorg  Hulpverleners mogen maximaal 10% van hun tijd  besteden 
aan administratie. Wachtlijsten bij de zorg en behandelstops voorkomen. 



 

Mantelzorgers  
80 procent van alle zorg wordt gedaan door vrijwilligers. Het gaat dan om mantelzorgers. Het helpen en 
verzorgen van iemand is mooi maar vaak ook belastend.  De PvdA heeft grote waardering voor hen. Wij 
willen  mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken. In een keukentafelgesprek wordt 
besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg moet  daarop worden 
afgestemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren en  zoveel mogelijk moeten 
worden ontlast en ondersteund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

3. Economie, werk en inkomen  
 
Het gaat goed met de bedrijven in onze gemeente. De PvdA wil ondernemers helpen, zij zorgen voor banen. 
Bij de ontwikkeling van het ABC mag er wel een tandje bij. Ook zien we graag bedrijventerrein De Bonegraaf 
in Dodewaard verder ingevuld. We maken ons zorgen over de verkoopbaarheid van kleine kavels op Medel. 
Dit kan bij de afsluiting van het project leiden tot een veel kleiner positief saldo van Medel  I en II dan waar 
nu vanuit gegaan wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aantrekkelijkheid van de gemeente wordt mede bepaald door evenementen en de bedrijvigheid. Om die 
aantrekkelijkheid te vergroten zal de gemeente meer met ondernemers moeten samenwerken.  Wij zien de 
gemeente in de rol van kennisbank en verbinder. Wij willen inspelen in op kansrijke sectoren in onze 
regionale economie. Het onderwijs heeft hierin een  voortrekkersrol waarbij de gemeente kan verbinden of 
faciliteren.  
  

Werk, werkloosheid en arbeidsparticipatie 
Door het aantrekken van de economie groeit de werkgelegenheid. Toch hebben we nog te veel mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt zonder perspectief op een baan. De Partij van de Arbeid wil een 
respectvolle samenleving, waarin iedereen actief kan deelnemen, naar eigen mogelijkheden. Via een 
betaalde baan en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk. De PvdA is de partij van werk en vindt het 
belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk zekerheid kent en economisch zelfstandig kan zijn. Vrijwilligerswerk 
is een opstap naar betaald werk, dus dat ondersteunen wij.  
 

De PvdA wil: 
 Boomkwekerij gerelateerde bedrijven proactief benaderen om de ontwikkeling van het A.B.C. 

terrein te versnellen. 
 Tiel en Neder- Betuwe aansporen om de kleine kavels op Medel te verkopen nu de economie 

aantrekt.  
 Het centrumplan voor Ochten aanjagen. 
 Nu er weer gebouwd wordt op Fructus, de middenstand in Dodewaard stimuleren te investeren 

in de  leefbaarheid. 
 Onderzoek of  ondernemers  voldoende ruimte krijgen om te ondernemen.  
 Lobbyen  om meer bedrijven naar Neder-Betuwe/ regio Rivierenland te krijgen.  

De PvdA wil: 
 Bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Hierbij wordt gekeken naar de 

aansluiting op de arbeidsmarkt en naar wat nodig is om die aansluiting te verbeteren (scholing, 
stage of onbetaalde arbeid met behoud van uitkering). 

 Mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie naar vermogen te vragen om de 
kans op een baan te vergroten. We gaan uit van mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden.  



 

Inkomen en armoede  
Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid. De PvdA wil kwetsbare mensen ondersteunen met een activerende 
armoedeaanpak. Te veel gezinnen leven in armoede en kinderen zijn vaak de dupe. De PvdA wil een proactief 
armoedebeleid. De normaalste zaken zoals sporten, een aardigheidje kopen voor een verjaardag of elke dag 
een warme maaltijd zijn te vaak onmogelijk.  
 
Mensen met schulden moeten snel geholpen kunnen worden bij de schuldhulpverlening waarbij niet alleen 
gekeken wordt naar de schulden, maar ook naar achterliggende problemen. Door een groot aantal complexe 
aanvragen bij de schuldhulpverlening zijn er te vaak lange wachttijden. De vrijwilligers van o.a. 
schuldhulpmaatje doen hier in de voorhoede goed werk.  

Kinderen in armoede  
Ieder kind moet mee kunnen doen. Kinderen in armoede mogen niet het gevoel krijgen anders te zijn dan 
andere kinderen en mogen niet in sociaal isolement raken. Onze gemeente heeft de middelen om hier wat te 
doen en moet hier wat mee doen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De PvdA wil:  
 Een actief armoedebeleid vooral gericht op het voorkomen van armoede.  
 Het aanbod van inkomensondersteunende maatregelen in stand houden maar het aanvragen 

vereenvoudigen. Ook de informatievoorziening moet beter, dus naast de folders volop gebruik 
maken van sociale media. 

De PvdA wil:   
 Samenwerken met scholen en wijkteams om problemen door armoede te signaleren. 
 Leerkrachten de tools geven om armoede bij kinderen te herkennen, bespreekbaar te maken en 

neer te leggen bij de juiste instanties. 
 De “geoormerkte” Klijnsma gelden goed besteden. Via een cafetariasysteem (als het ware 

kiezen van een menukaart) kan de gemeente de ouders te laten bepalen welke extra middelen 
nodig zijn.  

 Dat de gemeente actief de gezinnen benadert die een bijstandsuitkering hebben.  



 



 

4. Groen, wegen en verkeersveiligheid  
 
Leefbaarheid is ook de openbare ruimte waar de Avri het prima doet op het gebied van afvalverwerking. 
Over de IBOR taken (IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte) zijn wij minder enthousiast. Het gras hoeft 
voor ons geen biljartlaken te zijn maar men moet zich wel houden aan de gemaakte afspraken. Wij zien nu te 
vaak extra inhuur van groenbedrijven om het afgesproken niveau te halen. Dat is niet de bedoeling want ook 
hier hangt een prijskaartje aan.  
 

Wegen en verkeersveiligheid   
De doorgaande wegen van Opheusden slibben dicht en het wordt hoog tijd dat het rapport van DHV uit 
2009 uit de kast wordt gehaald. Hierin wordt uiteengezet hoe Opheusden met een rondweg uit de 
verkeersproblemen kan komen. De tijd is rijp omdat ook de provincie met het oog op het ABC mogelijk gaat 
meebetalen. Wij verwachten met steun van de provincie de rondweg te realiseren.  
 

Openbaar vervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en gewijzigde dienstregelingen. De druk 
moet worden opgevoerd om de rampzalige nieuwe dienstregeling op het traject Tiel - Utrecht terug te 
draaien. We zijn scherp op betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het openbaar vervoer. Hiervoor 
blijft regionale samenwerking noodzakelijk.  
 

De PvdA wil:   
 De openbare ruimte beheren vanuit de principes degelijkheid en eenvoud.  
 Ook ruimte voor ecologisch groen in en nabij de dorpen. 
 Betere aansturing van onderhoudswerk in de buitenruimte. 
 Meer samenwerking met dorp en wijk op het gebied van buitenonderhoud.  
 Megastallen, varkensflats en dergelijke weren uit Neder Betuwe.  
 Behouden wat waardevol is, maar accepteren dat grondgebruik dynamisch is.  
 Verstening waar dit niet noodzakelijk is tegengaan. 
 Historisch besef een prominente plaats geven in ons ruimtelijk beleid.  

De PvdA wil:  
 Plannen voor een rondweg Opheusden verder uitwerken, actie bij de Provincie opstarten. 
 Onderzoek naar functioneren Regiotaxi. 
 Klaartje en Swobrik in ere houden. Wel onderzoek naar meerwaarde naast de regiotaxi in 

aansluiting bij de rest van het openbaar vervoer. 
 Veilige stoepen, die toegankelijk zijn voor kinderwagen, rollator en rolstoel.  
 Terugdringen wildgroei aan verkeersborden.  



 



 

5. Wonen, milieu en duurzaamheid  
 
Na jaren van schaarste zit de woningbouw in de lift. Er gaat nu ook in Dodewaard gebouwd worden. In 
Kesteren, Opheusden en Ochten zijn ware villawijken uit de grond zijn gestampt en het is nu zaak om meer 
gevarieerde (sociale) huur- en betaalbare koopwoningen te bouwen. De SWB zit in haar maag met een groot 
aantal eengezinswoningen die eind jaren zestig zijn gebouwd. In deze woningen wonen vaak ouderen die 
vanwege een beperkt aanbod de overstap naar een aangepaste betaalbare woning niet kunnen maken.  
 
De woningbehoefte is veranderd en er is meer behoefte aan woningen voor één en 
tweepersoonshuishoudens en specifieke zorgwoningen. De PvdA heeft hier de knuppel in het hoenderhok 
gegooid en alle partijen opgeroepen om wat te doen aan dit scheve woningaanbod. Het moet voor een 
modaal gezin  mogelijk zijn om een eigen betaalbare woning te kopen. Waar nodig moeten de huidige 
plannen hierop aangepast worden. 
 
Een uitdaging is de scheiding van wonen en zorg in de AWBZ- instellingen. Mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking moeten in eigen dorp kunnen blijven wonen. Hier moeten we in het woonbeleid 
rekening mee houden.  
 
Leefbaarheid is ook omkijken naar mensen voor wie het even niet meezit. De overlast op campings moet 
worden aangepakt, maar geen heksenjacht worden. Handhaving op campings kost maar liefst 25.000 euro. 
Park Rivierendal in Ochten is voor veel mensen door omstandigheden een tijdelijk toevluchtsoord. Nu 
worden deze mensen door onze controleurs opgejaagd. Wij roepen het college op om hier humaan mee om 
te gaan en met de SWB in gesprek te gaan om te kijken of tijdelijke huisvesting op Rivierendal gelegaliseerd 
kan worden. Ook zouden daar mogelijk betaalbare (tijdelijke) huurwoningen kunnen worden gerealiseerd.  
 
Alleen met stenen zijn we er niet. In onze dorpen willen jongeren elkaar ontmoeten en willen kinderen 
spelen. Op verschillende plaatsen heeft de wipkip plaats gemaakt voor een eigentijdse speeltuin, vaak met 
inbreng van de ouders. Mooie voorbeelden zijn de drukbezochte speeltuinen aan de Fazantstraat in 
Opheusden, de Hoeflaan en Triangel in Ochten. Er is helaas te weinig aandacht voor onze puberjeugd die te 
groot is voor de speeltuin.  
 

 
Milieu & duurzaamheid  
Onze gemeente zet in op duurzaamheid. Wij pleiten er voor dat alle nieuwe woningen energieneutraal zijn 
en worden uitgerust met zonnepanelen en warmtepompen. Hier ligt ook een opgave voor de SWB.  
De gemeente helpt bij subsidieaanvragen om de betaalbaarheid van de nieuwe woningen te faciliteren. De 
PvdA wil bereiken dat onze gemeente in 2050 uit 100 procent duurzame dorpen bestaat.  
 

De PvdA wil:  
 De SWB terug naar de basis dat wil zeggen de zorg voor sociale woningbouw. Geen 

projectontwikkeling, maar voldoende betaalbare huurwoningen bouwen met aandacht voor 
doorstroming naar een- en tweepersoons woningen en aangepaste woonvoorzieningen voor 
ouderen. 

 Aandacht voor het toewijzen woningen aan probleemgezinnen.  
 Geen heksenjacht op mensen die noodgedwongen tijdelijk zijn aangewezen op een 

vakantiepark maar meedenken met een permanente oplossing.  
 Bouwen voor betaalbaar wonen, prioriteit voor starters en bouwen in kernen die een 

achterstand hebben zoals Dodewaard, Echteld en IJzendoorn. Wij stimuleren het vraaggericht 
bouwen met de mogelijkheid zelf woningen te bouwen. 

 Meer aangepaste woonruimte voor mensen met een beperking. 
 Goede spreiding van speeltuinen, trapveldjes etc. 
 Vasthouden aan de eisen voor voldoende speelruimte bij nieuwbouwplannen. 
 Initiatieven steunen van jongeren die bijvoorbeeld een trap- of panna-veldje willen. Hierbij 

kan de Sportkoepel de afstemming, met in dit geval de voetbalverenigingen verzorgen.  



 

De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun 
steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente.  
 
Een veranderende economie heeft gevolgen voor aantrekkelijkheid van bedrijven. We zijn ook toe aan 
vernieuwing en verbreding van onze lokale economie en die van het Rivierenland. Met name nieuwe energie 
kan een economische pijler worden. We zullen na moeten denken hoe we onze doelen willen bereiken om 
energieneutraal te zijn. Daar ligt de grote uitdaging. Minder gebruiken en meer groene energie. Schoon 
water, een productieve bodem, een florerende plantengroei en een rijk dierenleven zijn voorwaarden voor 
een gezonde samenleving. 

De klimaatsverandering gaat ook aan de gemeente Neder-Betuwe niet voorbij.  We moeten klaar zijn voor 
de te verwachten grotere waterafvoeren vanuit de Alpen. Nog meer ruimte voor de rivier dus. Dat de aarde 
versneld opwarmt als gevolg van menselijk handelen staat buiten kijf. We nemen dan ook onze eigen 
verantwoordelijkheid om de oorzaken van klimaatsverandering aan te pakken, met name waar het het 
terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen betreft. Er moet veel meer gebeuren dan het bouwen 
van 4 windmolens.  De natuur en het milieu in Neder-Betuwe is een afgekloven klokhuis. Ontwikkelingen die 
ten koste gaan van de al sterk aangetaste natuurlijke rijkdom van ons gebied, doen we niet aan mee. We 
nemen onze verantwoordelijkheid voor het behoud van de schepping en dat houdt in dat we de natuur niet 
verder uitknijpen.  
 

 

De PvdA wil:  
 Ruimte niet alleen voor de rivier maar  ook voor de natuur. 
 Bij beleidsplannen en investeringen alle zaken die ten koste gaan van de natuurlijke rijkdom 

aan de kosten kant meenemen, kwantificeren en waar dat mogelijk is, in geld uitdrukken. 
 Alle gemeentelijke plannen toetsen aan hun mogelijke impact op het klimaat: windmolens, 

zonne-energie, woon -werk verkeer, landbouwactiviteiten, etc. 
 Een actief natuur educatieprogramma promoten bij onze scholen waarbij de leerlingen actief 

naar buiten gaan en kennisnemen van hun natuurlijke omgeving. 
 In dat verband ook aandacht stimuleren voor onze streekcultuur in de lesprogramma’s, een 

streekcultuur waar de natuur immers een belangrijke rol in speelt. 
 Energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw bevorderen en bij aanbestedingen en 

bestemmingsplannen als eis opnemen. 
 Het huidige woningbestand energiezuiniger maken, door in de prestatieafspraken met 

woningcorporatie(s) duurzaamheid als doel op te nemen of door subsidie te verstrekken voor 
(of te wijzen op) energiebesparende maatregelen en woningisolatie.  

 Met publiekscampagnes inwoners stimuleren tot besparing door o.a. woningisolatie.  
 Duurzame alternatieven voor de verwarming van gemeentelijke gebouwen. 
 Geen gasaansluitingen meer bij nieuwbouwwijken.  
 Lokale initiatieven stimuleren, bijv. coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven.  
 Vrijwilligerswerk in de natuur stimuleren. 
 Openbare ruimte ecologisch beheren door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting en 

een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk. Dit is ook 
kostenbesparend.  



 



 

6. Recreatie en toerisme  
 
De gemeente wil 100.000 euro investeren in een toeristisch-recreatieve ontwikkeling rond de Veerhaven in 
Ochten. Met andere partijen een totale publieke investering van 4.1 miljoen euro. Op dit moment worden 
alleen wandel-struin- en klompenpaden genoemd. Wij zijn voor natuurontwikkeling en stimulering van het 
toerisme, maar deze ideeën zijn te mager. 

Regionale samenwerking  
Met gezellige onderonsjes met de buurgemeenten zijn wij er niet. Wij moeten uitstralen dat het ons menens 
is en dat wij een gemeente zijn met een geweldige bruidsschat waar andere gemeenten jaloers op kunnen 
zijn. Maar wij moeten wel realistisch blijven want op eigen kracht krijgen wij het niet meer georganiseerd.  
 
Een herindeling is op termijn onvermijdelijk. Daarom doen we een oproep aan andere partijen om de 
zandzakken bij het Amsterdam-Rijnkanaal weg te halen en niet omzichtig om de hete brei heen te blijven 
draaien.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De PvdA wil:  
 Meer wandel en fiets routes en uitbreiding fietsknooppunten routes. 
 Fietspont Dodewaard-Druten handhaven. 
 Horeca aan de dijken en aan de knooppuntenroutes stimuleren. 
 Aandacht voor behoud en versterking van natuur- en cultuurhistorische waarden. 
 Neder-Betuwe aantrekkelijker en bekender maken voor (dag)toeristen.  
 Het organiseren van bijzondere (streekgebonden) evenementen faciliteren. 
 In samenwerking met partners een actieplan vrijetijdseconomie opstellend.  

De PvdA wil: 
 In de komende periode een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. 

Hiervoor is een gedegen voorbereiding noodzakelijk. 



 



 

7. Openbare orde, veiligheid en regelgeving  
 
Onze hulpverleners doen hun uiterste best maar 5% van de aanrijdtijden van onze hulpdiensten zitten boven 
de vijftien minutennorm. Dat is te veel en moet beter. De snelwegcriminaliteit baart ons zorgen. De politie 
ziet een verhoogd criminaliteitscijfer (delen van) dorpen die dichtbij een afrit van de snelweg liggen. Dit geldt 
dus voor bijna alle dorpen in onze gemeente.  De buurt app kan bijdragen aan een groter veiligheidsgevoel.  
 
De PvdA stelt voor om regionaal psychiatrische patiënten te volgen en monitoren..  De aanpak voor 
psychiatrische patiënten bevat geen strafrechtelijk deel, zoals bij de Top600 voor zware criminelen. Het gaat 
echt om de behandelingen een sluitende aanpak te hebben voor mensen met verward gedrag." 

 
Handhaving drank en horeca  
Bij de drank- en horecawet wil Neder Betuwe met een fors budget strikt gaan handhaven.  
 

Handhaving bouwvergunningen etc.  
Sommige ondernemers lappen de regels aan hun laars in de verwachting dat hun illegale (bouw) activiteiten 
met terugwerkende kracht toch wel gelegaliseerd worden. Dit is niet uit te leggen aan de burger, die geen 
toestemming krijgt voor het plaatsen van een dakkapel. Gelijke monniken, gelijke kappen. 

 
Evenementen  
De PvdA wil een gemeente waar mensen van alle gezindten naar elkaar omkijken en samen een gemeenschap 
vormen. Wij zien helaas steeds meer het tegendeel. Er komt te vaak commentaar als er een evenement 
georganiseerd wordt. Bijvoorbeeld zeuren over geluidsoverlast bij een jaarlijks terugkerend evenement.  
 
De regelgeving is dusdanig doorgeschoten dat de kosten van een gezellig terrasje tijdens een braderie of de 
Opheusdense markt zo hoog zijn dat de ondernemer er geen zin meer in heeft en er in onze dorpen steeds 
minder activiteiten zijn. Het grootste deel van onze bevolking wil dat niet. 

 

De PvdA wil: 
 Gemeentelijke voorlichting over het voorkomen van criminaliteit (beveiliging, keurmerk veilig 

wonen, tips en tricks van de politie en beveiligers) en het gebruik van een buurt app. 
 Studie naar de mogelijkheden om regionaal psychiatrische patiënten te volgen en te monitoren 

om de behandelingen en een sluitende aanpak te hebben voor mensen met verward gedrag.  

De PvdA wil: 
 Nadruk leggen bij preventie. Beter voorkomen dan genezen. 
 Gezellige dorpsfeesten en het runnen van een sportkantine niet de nek omdraaien door een 

rigide handhaving. 
 Bij handhaving van de drank & horeca verordening bij verenigingsaccommodaties in het kader 

van de leefbaarheid de maximale bewegingsruimte voor de verenigingen zoeken.  

De PvdA wil: 
 Een leefbare gemeente, daarbij hoort een feestje. 
 Het in ere herstellen van de kermis in alle kernen . Steun aan allerlei evenementen die de 

samenhorigheid bevorderen zals bijv.  het smartlappenfestival in Dodewaard. 

De PvdA wil: 
 Geen ondernemertje pesten maar wel gelijkheid voor iedereen.  



 

Overlast  
In onze dorpen is regelmatig sprake van burenoverlast. Buurtbemiddeling doet goed werk, maar soms zijn er 
situaties waarbij buurtbemiddeling overgaat naar politie-ingrijpen. In een aantal gevallen is de overlast 
dusdanig dat het huisvesten van notoire overlastplegers in z.g. ruimtewoningen aan de rand van onze 
kernen een oplossing zou kunnen zijn. Hierbij is de SWB partner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is (drugs)overlast in de dorpen. Steeds vaker komen jongere kinderen in aanraking met drugs en dealers 
lijken vrij spel te hebben. Preventie en voorlichting hebben hier de hoogste prioriteit. Maar met preventie 
allen zijn wij er niet. De aanpak van de handel moet worden aangepakt. Inwoners kunnen hierin een bijdrage 
leveren. Meldingen moeten serieus worden opgepakt en teruggekoppeld naar de melder. 
 

Gemeentelijke website  
We hebben een nieuwe website maar veel inwoners raken te vaak de weg kwijt en weten niet hoe bij hun 
onderwerp te komen. Daarnaast zijn veel inwoners niet digitaal vaardig. Hier moet rekening mee worden 
gehouden door goede mondelinge voorlichting en waar nodig, de stukken op papier. We moeten toe naar 
een systeem waarin inwoners binnen maximaal 3 klikken een antwoord op hun vraag krijgen.  
 

 
 
 
 

De PvdA wil:   
 Wijkagenten effectief en herkenbaar inzetten.  
 Meer voorlichting aan kinderen en hun ouders.  
 Bezuinigen op het jongeren(interventie) werk en Iriszorg terugdraaien. 
 Preventieprojecten zoals Waaks, uitbreiden met app groepen. 
 Drugdealers hinderlijk volgen, ontmoedigen en oppakken.  

De PvdA wil: 
 Een tevredenheidonderzoek onder gebruikers van de website van Neder Betuwe. 



 

Slotwoord  
 
De PvdA in Neder Betuwe heeft in het verleden bewezen niet te beroerd te zijn om in slechte tijden de 
broekriem aan te halen, maar wij willen niet vasthouden aan bezuinigingen als de financiële noodzaak 
hiertoe ontbreekt. Zeker als het daarbij gaat om bezuinigingen die onze inwoners direct raken, zoals de 
sportaccommodaties, verenigingsleven, zorg en de bibliotheek. Die zullen wij dan ook met constructieve 
voorstellen ter discussie stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat het anders kan én moet.  
 
Als inwoners van deze gemeente met begrip voor de onderlinge verschillen kunnen we een plezierige 
gemeenschap vormen. Daarvoor is verdraagzaamheid, goede wil en een proactieve gemeente nodig die er is 
voor alle inwoners. Leven en laten leven. De PvdA gaat daar voor!  
 
Fractie PvdA Neder-Betuwe 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
www.pvdanederbetuwe.nl    
www.facebook.com/pvdanederbetuwe/  
www.pvda.nl/bibliotheek/publicaties/beginselmanifest/ 
www.pvda.nl/standpunten/ 
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