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Uw belang is onze koers!

Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma waarmee we de koers voor de
komende 4 jaar willen uitzetten. Gemeentebelangen wil met dit programma aangeven hoe
we gebruik willen maken van de verbeterde financiële situatie van de gemeente. We willen
dat iedereen mee gaat profiteren van financiële voorspoed zonder onnodig met geld te
strooien.
Om uitdagingen te realiseren zoekt Gemeentebelangen naar overeenkomsten en niet naar
de verschillen. Verbinding met partijen is een belangrijke ader voor Gemeentebelangen.
Samen met politiek, instellingen, verenigingen en inwoners de krachten bundelen.
Gemeentebelangen is sterk voorstander van het ontplooien en stimuleren van initiatieven
tussen burgers en overheid. Wij willen dan ook niets liever dan de inwoners actief betrekken
bij zaken die hen direct of indirect aangaan.

De afgelopen jaren zijn er een aantal beslissingen genomen waar wij als
Gemeentebelangen niet achter konden staan. Voorstellen die wij niet hebben kunnen
steunen zoals bijvoorbeeld de bezuinigingen op de bibliotheek, op sport en op cultuur. Ook
zijn er uitgaven gedaan waar wij niet achter konden staan, de voornaamste is een extra
investering in het groen (AVRI) waarbij wij keer op keer hebben aangegeven dat het
belangrijk is dat de AVRI eerst voldoet aan alle gemaakte afspraken voordat meer geld
wordt uitgegeven aan afspraken die niet worden nagekomen. Helaas deelde de meeste
partijen deze mening niet en is er veel extra geld geïnvesteerd in het groen beleid terwijl nog
steeds de eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Ten aanzien van het nieuwe
afvalplan waarbij is gekozen voor ondergrondse restafvalcontainers was Gemeentebelangen
de enige partij die een andere mening toegedaan.

Successen waren er ook, want dankzij Gemeentebelangen is de bezuiniging op sport,
cultuur en de bibliotheek gehalveerd. Wanneer de plannen van de coalitie door waren
gegaan was er nog meer bezuinigd terwijl wij nu al merken dat het voor veel verenigingen
moeilijk is om het hoofd boven water te houden!
Verder heeft Gemeentebelangen er op aangedrongen precariobelasting te gaan heffen.
Deze maatregel, het heffen van belasting op het gebruik van het leidingwerk bij de leverende
organisaties Liander (Gas, Stroom), heeft onze gemeente flink wat geld opgeleverd.

Sociaal Domein
Bibliotheek
In een streek als de onze, waar de laaggeletterdheid in verhouding tot de rest van Nederland
hoog is, is het belangrijk goede voorzieningen te hebben om taalontwikkeling te stimuleren.
De bibliotheek is onmisbaar voor kennis en informatie, digitale vaardigheden, lezen en
literatuur, ontmoeting en debat, kunst en cultuur’. Het is van belang dat deze voorziening
voor alle inwoners goed te bereiken is. Gemeentebelangen wil zich sterk maken voor een
volwaardige bibliotheek voorziening in alle vier de grotere dorpen.
Laaggeletterdheid
Om laaggeletterdheid van jongs af aan te voorkomen willen wij blijven investeren in de
pakketten die bibliotheek Rivierenland aanbiedt, zoals boekstart, de bieb op school en de
lees/mediacoaches. Verder wil Gemeentebelangen dat de gemeente samen met de
bibliotheek actief de volwassen doelgroep gaat benaderen om zo ook onder hen de
laaggeletterdheid te verlagen, zodat ook deze inwoners beter kunnen functioneren in onze
maatschappij.

Zorg
Voor alle inwoners in onze gemeente moet de zorg toegankelijk blijven.
Het kernpunt moet goed toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal en ondersteuning vanuit
de WMO moet gebaseerd zijn op basis van behoefte waarbij er kritisch mag worden
gekeken naar wat de omgeving kan bijdragen. Het mag niet zo zijn dat zorgtaken worden
doorgeschoven naar mantelzorgers die die taken niet of bijna niet aan kunnen enkel en
alleen om de kosten. Vergoedingen voor dagbesteding bij dementerende/ kwetsbare
ouderen moet niet ter discussie staan, het vervoer hiernaar moet te regelen zijn vanuit de
WMO.
Gemeentebelangen is voor een gestroomlijnde samenwerking tussen zorgaanbieders en
gemeente.
Jeugdzorg
Jeugdzorg moet goed geïntegreerd zijn in de wijkteams. Wanneer problemen vroeg worden
gesignaleerd en er vroeg begeleiding wordt geboden zal er minder zorg nodig zijn van
duurdere jeugdzorginstanties. Wel moeten de lijnen met deze instanties kort zijn zodat zorg
kan worden opgeschaald wanneer het nodig is. Een goed overleg waarbij alle instanties
betrokken zijn is hiervoor nodig.

Jeugd en jongeren
Jongeren zijn de toekomst voor onze gemeente. De gemeente Neder-Betuwe moet ook voor
jongeren een plaats zijn waar ze straks graag willen blijven wonen. Gemeentebelangen vindt
het dan ook belangrijk dat onze gemeente leefbaar blijft voor alle jongeren, ongeacht hun
achtergrond. Wederzijds respect moet hiervoor de basis zijn.
Gemeentebelangen wil investeren in de communicatie met onze jeugd.
De jongerenraad is hierin onmisbaar, een club gemotiveerde jongeren die duidelijk hun stem
laten horen. Deze raad moet serieus genomen worden en betrokken zijn bij plannen die de
jeugd en hun gemeente aangaan.
Bij het maken van nieuw beleid, met name op onderwerpen die de jeugd aangaan als sport,
openbaar vervoer en duurzaamheid is het goed om jongeren te laten participeren. Een
mogelijkheid hierbij is om de jongerenraad actief onderzoek te laten doen naar ideeën die
hun leeftijdsgenoten hebben ten aanzien van de te voeren plannen. De jongerenraad weet
de jeugd te vinden, wij moeten de lijnen uitzetten en hen begeleiden bij het doen van
onderzoeken.
Op scholen moet de voorlichting ten aanzien van gebruik van alcohol en drugs, een gezonde
leefstijl maar ook bijvoorbeeld criminaliteit en omgaan met vuurwerk tijdens de jaarwisseling,
blijvend worden gegeven. Gemeentebelangen hecht veel waarde aan de samenwerking met
de GGD en bureau Halt en jongerenwerk Mozaiek ten aanzien hiervan. Wij willen dan ook
dat dit zeker wordt gecontinueerd.

Onderwijs
Gemeentebelangen streeft naar openbaar onderwijs in iedere kern omdat wij ieder kind de
mogelijkheid willen geven om in zijn eigen dorp naar school te gaan.
Wat betreft passend onderwijs zou Gemeentebelangen graag zien dat er meer
samenwerking komt tussen de scholen die bijzonder onderwijs aanbieden en de openbare
scholen. Wij zouden willen dat het onderwijs op deze manier nog beter wordt zodat
kinderen niet meer naar een ander dorp of zelfs een andere gemeente hoeven te reizen om
onderwijs te krijgen dat bij hen past. Wij denken dat de gemeente hierin een sturende en
faciliterende rol kan spelen.

Woningbouw.
Prettig wonen, werken en leven in de Neder-Betuwe is van groot belang, daarom willen wij
dat er gebouwd blijft worden in elke kern. Dit moeten betaalbare woningen zijn die passen bij
de behoefte van de inwoners met voldoende wijkgerichte faciliteiten en duurzaam

groen..Gemeentebelangen is een voorstander van leeftijdsbestendig bouwen. Doorstroming
van gezinswoningen naar seniorenwoningen moet worden gestimuleerd om ervoor te zorgen
dat iedereen op de juiste plek woont. Het bouwen van mantelzorgwoningen moet worden
gestimuleerd om de groeiende kosten in de zorg in de hand te kunnen houden.

Sport en recreatie
Gemeentebelangen wil sportverenigingen, culturele instellingen en vrijwilligers de ruimte
geven om het beleid naar hun ideeën vorm te geven om alle creativiteit maximaal te kunnen
benutten. Dit bereiken we niet door fors te bezuinigen of te korten op subsidies. Sport en
cultuur moeten betaalbaar blijven voor iedereen.
Gemeentebelangen vindt sporten en recreëren erg belangrijk. Wanneer mensen genoeg
mogelijkheden hebben om te sporten en te ontspannen zullen zij minder risico’s lopen om
ziek of arbeidsongeschikt te worden, er gaat dus een preventieve werking van uit. De
sportkoepel is ooit in het leven geroepen om de sportclubs te ondersteunen in hun taak een
mooi en gevarieerd aanbod van sport en ontspanning te leveren. Gemeentebelangen vindt
dat dit ook weer de hoofdtaak van de sportkoepel zou moeten worden. Het is belangrijk dat
de sportcoaches blijven in de gemeente. Zij zouden als taak moeten hebben om jongeren in
beweging te krijgen maar ook om ouderen te stimuleren in beweging te komen. Ook zouden
zij met bijv valtrainingen veel kunnen doen aan preventie. Het programma (ge)zin in fit is een
mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partijen in de strijd tegen
overgewicht bij veelal jonge kinderen. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat dit soort
initiatieven kunnen blijven bestaan.
Accommodatie
Voor de leefbaarheid in de dorpen is het belangrijk dat er ruimtes beschikbaar zijn om elkaar
te ontmoeten. Gemeentebelangen wil dan ook dat er op korte termijn een goed
accommodatieplan komt voor ieder dorp.
Cultuur
Cultuur is een belangrijk onderdeel van onze samenleving, cultuur maakt ons wie we zijn.
Gemeentebelangen vindt het dan ook belangrijk dat cultuur in onze gemeente niet een
ondergeschoven kindje wordt. Wij vinden dat muziek en toneelverenigingen moeten worden
ondersteunt en dat mogelijkheden tot het houden van exposities moeten worden
gefaciliteerd. Gemeentebelangen wil graag dat al onze kunstenaars beter worden gezien in
de gemeente en de aandacht krijgen die ze verdienen.

(Fysieke) Leefomgeving
Groenbeleid
Gemeentebelangen is voor goede afspraken met de organisatie die ons groenbeleid
uitvoert (AVRI). Wij willen geen extra geld uitgeven aan groenbeleid voordat de afspraken
die hierover zijn gemaakt zijn nagekomen. Er moeten met de uitvoerder goede afspraken
gemaakt worden over wat wij als gemeente willen, hoe onze gemeente er uit moet zien en
hoeveel dit mag kosten. Deze afspraken moeten ook daadwerkelijk worden gecontroleerd op
de uitvoering.

Omgevingswet
Hoe onze omgeving er in de toekomst gaat uitzien wordt bepaald door keuzes die we nu
maken. Op grond van de nieuwe Omgevingswet, moet elke gemeente een zogenaamde
omgevingsvisie opstellen. Deze omgevingsvisie is een belangrijk document waarin allerlei
facetten zoals wonen, werken, recreëren, zorg en natuurbeheer zijn opgenomen. Zoals
onder andere parkeren, duurzaamheid, geluid, natuurontwikkeling en landschap In de loop
van 2018 wordt die visie samen met de inwoners opgesteld. Voor Gemeentebelangen is die
participatie belangrijk. De centrale vraag is: wat voor gemeente willen we zijn? Kiezen we
voor landschap, gaat de focus naar recreëren of gaan we toch voor de woningbouw? Samen
met de inwoners willen we deze keuzes gaan maken.
Wonen
Er moet een goede balans zijn tussen sociale huurwoningen en koopwoningen.
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat deze woningen gezamenlijk in één wijk staan
zodat wijken gemengd zijn met alle lagen van de bevolking.
De (toekomstige) leefbaarheid van dorpskernen moet zichtbaar onder de loep worden
genomen en aangepakt. Bereikbaarheid en ondernemerschap moeten hier arm in arm gaan.
Toekomstige investeringen en aanpassingen van de dorpskernen dienen goed te worden
geregisseerd.
Subsidies
Voor grote projecten als de aanleg van fietspaden, rotondes en rondwegen, zijn vaak
subsidies op te vragen bij provincie, rijksoverheid of de EU. Gemeentebelangen zou willen
dat daar meer gebruik van wordt gemaakt. Daar waar mogelijk moeten we alle financiële
middelen benutten.
Om een breder draagvlak te creëren onder inwoners moeten deze betrokken worden bij de
uiteindelijke uitvoer van de werkzaamheden in hun buurt/wijk.

Wegen
Gemeentebelangen is voor een goed onderhoud van wegen en fietspaden, ook buiten de
kernen. Wanneer onderhoud aan wegen met regelmaat wordt gepleegd levert dit uiteindelijk
geld op, ons motto: beter voorkomen dan genezen!
Gemeentebelangen wil op de knelpunten passende maatregelen zoals: fietspaden,
wandelpaden oversteekplaatsen en rotondes. Bij iedere school zou een schoolzone moeten
komen met maatregelen die het verkeer afremmen en die de automobilist waarschuwen
voor overstekende kinderen.

Economie
Gemeentebelangen stimuleert het bedrijfsleven in de Neder-Betuwe en ondersteunt
ZZP-ers. Het is dringend noodzakelijk dat de gemeente blijft werken aan minder
bureaucratie en meer lastenverlichting voor bedrijven. Belemmerende regelgeving moet
sneller worden aangepakt. De gemeente moet aantrekkelijk worden voor bedrijven uit de
regio om zich hier te vestigen.
Meer ondernemers betekent meer werkgelegenheid, iets waar Gemeentebelangen voor wil
gaan.
Ondernemers
Ondernemers zijn de kurk waar onze gemeente op drijft, wanneer het de ondernemers goed
gaat gaat het de gemeente en haar inwoners goed. Gemeentebelangen is dan ook
voorstander van het ondersteunen en faciliteren van de ondernemer. Dit betekent het in
stand houden van het bedrijvenloket en er samen met de ondernemersvereniging voor
zorgen dat dit loket goede bekendheid krijgt bij de ondernemer en hen ook daadwerkelijk
kan ondersteunen bij alle vragen die zij hebben. Ondernemers die nu in de kernen zitten en
hierdoor niet uit kunnen breiden en soms overlast voor omwonenden geven moeten worden
gefaciliteerd om te verhuizen naar bedrijventerreinen. Wij vinden dat je de gemeente samen
met de ondernemer moet gaan kijken naar de (financiële) mogelijkheden en
onmogelijkheden van een verhuizing naar een betere locatie. Verder vinden wij dat bij het
aanvragen van vergunningen voor bedrijven/ondernemers het belangrijk dat naast
bestemmingsplan en milieu effect ook werkgelegenheid en de belangen voor de kernen
worden mee gewogen.
Bereikbaarheid
Om de economie draaiend te houden en zo te zorgen voor een goed ondernemersklimaat
zul je als gemeente bereikbaar moeten blijven. Gemeentebelangen is voorstander van
goede aansluitingen op het landelijke netwerk openbaar vervoer. Verder blijft
Gemeentebelangen aandacht vragen voor de verkeersdruk op de A15, A2 en de N233
(Rijnbrug) en wil graag meedenken in oplossingen.
OZB
De financiën van onze gemeente staan er goed voor, toch is deze verbetering nog pril.
Gemeentebelangen staat voor een gedegen begroting. Wij willen dan ook als de begroting
het toelaat de OZB met maximaal 2% per jaar verlagen.

Duurzaamheid
Als overheid heb je een verantwoording naar je inwoners daar waar het gaat om het behoud
van onze aarde en het stoppen van de opwarming van deze aarde. In het klimaatakkoord,
door wereldleiders gesloten in Parijs, zijn hier afspraken over gemaakt die ook voor onze
gemeente gelden. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat we actief mee gaan werken
aan het terugdringen van de opwarming van de aarde om zo ook voor ons nageslacht een
leefbare wereld te onderhouden. Om dit te kunnen doen zullen we moeten samenwerken,
bijv met NBC Rivierenstroom, in onze regio voorloper op het gebied van duurzaamheid. Er
zijn veel mogelijkheden tav bijvoorbeeld subsidies, wij vinden dat deze ook gebruikt moeten
worden.

Klimaatneutraal bouwen.
Gemeentebelangen wil inzetten op de bouw van klimaatneutrale woningen en bedrijven.
Iedere nieuwbouw zou aan de eisen voor klimaatneutraal bouwen moeten voldoen. De
gemeente moet hier een actieve rol in hebben tav vergunningverlening en meedenken in
mogelijkheden en oplossingen.
Het aanvragen van subsidies (ook provinciaal, rijksoverheid en EU) moet worden
gestimuleerd. Inwoners moeten op de mogelijkheden van aanvragen van subsidies attent
worden gemaakt.
Windenergie
Gemeentebelangen wil liever geen extra windturbines plaatsen in onze gemeente. Wij
vinden dat eerst goed moet worden gekeken naar alle alternatieve mogelijkheden om de
gemeentelijke klimaatdoelstelling te halen. Wij denken daarbij aan zonne-energie,
aardwarmte en bio-energie voordat we gaan bekijken of extra windturbines noodzakelijk zijn.

Onderwijs
Op scholen zou vanaf de kleuters al aandacht moeten zijn voor duurzaamheid en
klimaatverandering. Hiervoor is veel lesmateriaal aanwezig. Gemeentebelangen vindt het
belangrijk dat de scholen toegang hebben tot deze informatie en gestimuleerd worden
onderwijs te geven tav deze onderwerpen.

Openbare orde en veiligheid
Iedereen moet zich vrij en veilig kunnen voelen, zowel in het openbaar als thuis. De
gemeente heeft de belangrijke taak om hieraan bij te dragen. Inwoners kennen hun
omgeving het best en signaleren het snelst als er iets mis is in hun buurt. Het voorkomen en
wegnemen van overlast en ergernissen is direct onderdeel bij een groter gevoel van
veiligheid. Dit kan o.a. worden bereikt door harder op te treden bij (kleine) criminaliteit. Dit
kan de gemeente echter niet alleen. Gemeentebelangen wil graag samenwerken met
bewoners, politie en andere instanties om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen
/weg te nemen.

Handhaving
Om de leefbaarheid in onze kernen te behouden moet er worden gehandhaafd. De
afgelopen jaren is dit maar minimaal gedaan. Dit komt doordat er maar voor weinig uren
handhaving zijn ingekocht bij de ODR.
Gemeentebelangen vindt de veiligheid en gezondheid van onze inwoners belangrijk en
daarmee ook de handhaving op bijvoorbeeld milieuvergunningen, horecawet en
bouwvergunningen. Meer inzet van BOA’s is wat ons betreft zeer gewenst.
Politie
De wijkagent heeft een belangrijke rol in onze samenleving. Door de zichtbaarheid van de
wijkagent en het feit dat deze makkelijk te benaderen is worden problemen voorkomen.
Gemeentebelangen zet zich in voor het behoud van de wijkagenten.
Brandweer
De brandweer valt onder een regionale samenwerking, de veiligheidsregio Gelderland Zuid.
Wij blijven ons binnen dit samenwerkingsverband sterk maken voor het behoud van de
kazernes in de dorpen.
Ambulance
De aanrijtijden van de ambulances moet binnen de 15 minuten blijven. Op dit moment zitten
we nog vaak boven de norm. Gemeentebelangen houd deze aanrijtijden goed in de gaten.
Wanneer de norm voortdurend wordt overschreden gaan wij voor een extra ambulancepost.

Samenwerkende partijen
Om als zelfstandige gemeente te kunnen functioneren hebben we de samenwerking met de
ons omringende gemeente hard nodig. Onze gemeente zit in meerdere regionale
samenwerkingsverbanden zoals de AVRI, ODR, GGD en Veiligheidsregio Rivierenland.
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat deze samenwerking vaak niet soepel verloopt.
Er is geen goede inzage in de financiën van de betrokken partijen, gemaakte afspraken
worden niet altijd nagekomen en de raad blijkt weinig invloed uit te kunnen oefenen op het
beleid wat wordt gevoerd. Doordat het gezamenlijke afspraken zijn is de stem van één
enkele gemeente vaak weinig waard. Een voorbeeld hiervan is de tegenstand vanuit de
gemeente Tiel en de gemeente WMW ten opzichte van het plaatsen van ondergrondse
afvalcontainers, uiteindelijk is het de meerderheid die hierin beslist.
Vanuit de gemeente zit de verantwoordelijk wethouder in de overleggen met de
samenwerkende organisaties. Een veel gehoorde klacht is dat veranderingen vaak al
panklaar worden voorgelegd en er nog maar weinig inspraak en daardoor discussie mogelijk
is vanuit de raad. Gemeentebelangen pleit ervoor de raad meer te betrekken bij het nemen
van beslissingen eventueel door raadsleden deel te laten nemen aan de overleggen.
Controle
Er zou een structurele en inzichtelijke controle moeten zijn op de financiën en de werkwijze
van de betrokken partijen.
Raadsleden moeten direct op de hoogte worden gesteld van wat er speelt in de regio en
achteraf worden geïnformeerd.

Communicatie
Reactietermijn
Nog te vaak horen wij van inwoners en bedrijven dat er niet of veel te traag wordt
gereageerd wanneer er een vraag aan de gemeente wordt gesteld. Gemeentebelangen
vindt dat een goede communicatie begint bij het geven van een reactie wanneer er een
vraag binnenkomt en wil dan ook dat dit binnen twee werkdagen gebeurt.
Bereikbaarheid
In deze tijd van digitalisering is het heel makkelijk om de bereikbaarheid van de gemeente
via een digitaal loket te laten verlopen. Wij weten dat dit niet voor iedere inwoner mogelijk en
niet voor iedere vraag wenselijk is. Gemeentebelangen vindt dan ook dat onze gemeente
tijdens kantooruren ook altijd telefonisch bereikbaar moet blijven.
Taalgebruik
Om de communicatie met de inwoners helder te houden gaan wij voor een simpel en
begrijpelijk taalgebruik zonder ambtelijke taal.
Bekendheid
Om bekendheid te genereren onder de inwoners en dan met name ook om de jongere
inwoners te bereiken moet onze gemeente meegaan met haar tijd en daarvoor naast de
communicatie via de papieren bronnen die we nu al hebben ook actief gaan communiceren
via sociale media.
Service
Voor werkende inwoners is het vaak lastig om een afspraak te kunnen maken voor het
ophalen van rijbewijzen en identiteitsbewijzen. Ook voor hulpbehoevende inwoners en
inwoners in de verzorgingshuizen is het vaak een hele toer om zowel voor de aanvraag als
voor het ophalen van deze documenten naar het gemeentehuis te moeten.
Gemeentebelangen wil dat de gemeente de mogelijkheid gaat bieden om deze documenten
thuis af te laten leveren.

