Verkiezingsprogramma Vóór Neder-Betuwe
Het is nog niet beslist! U beslist!

Speerpunten Vóór Neder-Betuwe
Wie zijn wij?
Voordat we onze speerpunten benoemen vertellen wij eerst wie wij zijn en
waar wij voor staan.
Vóór Neder-Betuwe (hierna: VNB) is een nieuwe partij in de gemeente
Neder-Betuwe. De fractie van VNB bestaat uit een aantal gemotiveerde
inwoners die - net als u - midden in de samenleving staan.
VNB is niet verbonden met een landelijke partij en heeft dus de vrijheid
om haar eigen partijprogramma in te richten. Hier staat de wens van de
inwoner centraal. Ons motto is daarom: het is nog niet beslist, u beslist!
Waarom een nieuwe partij? De laatste jaren horen wij van steeds meer
inwoners dat stemmen geen zin heeft, omdat alles toch al beslist is en dat
de mening van inwoners niet serieus genomen wordt. Juist door wél te
gaan stemmen kunt u het verschil maken en uw stem laten horen!
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Wat horen we dan? Inwoners geven bijvoorbeeld aan dat de communicatie
met de gemeente slecht verloopt en informatie lastig vindbaar is. Er wordt
niet altijd snel gehoor gegeven aan problemen die spelen bij inwoners
in hun leefomgeving. Ook ontvangen inwoners niet altijd bericht of een
terugkoppeling van een gemeld probleem bij de gemeente.
Een belangrijk speerpunt van VNB is dan ook dat we er voor u willen zijn.
We lossen graag uw problemen op als u ergens tegenaan loopt bij de
gemeente en nemen dit mee naar bijvoorbeeld de raadsvergaderingen.
VNB vindt daarnaast dat het gemeentehuis het 'huis van het dorp' is.
Een gebouw van en voor de inwoners waar je even binnenloopt om je
informatie te kunnen verkrijgen onder het genot van een kop koffie. Maar
juist ook een plaats waar je even een praatje met elkaar maakt en zo weet
wat er leeft en dit met elkaar kunt delen.
VNB gaat vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet. We willen ons sterk
maken voor bruisende dorpen waar met plezier gewoond kan worden, met
elkaar en voor elkaar!
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Uitleg van onze speerpunten
In ons verkiezingsprogramma staan onze speerpunten. Dit zijn de
belangrijkste punten waar wij ons de aankomende periode op willen
richten. Het is een korte weergave van wat wij vinden en waar wij voor
staan.
Speerpunten kunnen in de loop van de tijd ook veranderen. Bijvoorbeeld
omdat landelijke wetgeving wordt aangepast of door andere
omstandigheden die aanpassing noodzakelijk maken.
In ons verkiezingsprogramma kiezen wij voor de levensfasebenadering
van een inwoner. Een inwoner wordt geboren, groeit op, gaat naar school,
werken en bereikt uiteindelijk de bejaarde leeftijd.
Door op deze manier te kijken naar de inwoner kunnen we makkelijker
zien wat iemand op dat moment nodig heeft om een goed leven te leiden
in onze gemeente.
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Veel verkiezingsprogramma’s bestaan uit de programma’s die uit de
begroting van de gemeente komen. Wij vragen ons af of inwoners
begrijpen wat daar precies mee bedoeld wordt.
Neem nu het sociaal domein; dit is een erg breed programma. Wat hoort
daar nu eigenlijk allemaal bij? Dat is voor u niet belangrijk. Wat voor u
belangrijk is, is wat u er in de praktijk van merkt. Bijvoorbeeld als u hulp of
ondersteuning nodig heeft.
Op de volgende pagina’s vindt u onze speerpunten. Eerst gaan we in op de
waarden die wij hebben als partij, dan een aantal algemene speerpunten
en dan de speerpunten per levensfase.

Speerpunten Vóór Neder-Betuwe
De waarden van onze partij
Het noemen van de waarden van onze partij is erg belangrijk. De waarden
vertellen ons en u waar wij voor staan. Het vertelt iets over hoe wij u
vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Hieronder staan onze waarden:
 Wij, als vertegenwoordiger van u:
Wij komen op voor uw belang. Wij spreken namens u. Alles wat u
inbrengt krijgt onze volle aandacht.
 Wij zijn voor verbinding met de inwoner:
Wij horen graag van u. Wij zitten er niet voor onszelf.
 Wij zijn voor eerlijke en duidelijke communicatie:
Heeft u een vraag of komt u er met de gemeente niet uit? Wij
proberen u verder te helpen. Wij komen, indien u dat wenst, graag langs
en horen uw verhaal aan.
 Wij zijn er voor iedereen:
Van jong tot oud, wel of geen geloofs- of levensovertuiging, etniciteit,
het maakt ons niet uit. Wij zijn er voor iedereen!
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Algemene speerpunten (1/3)
De algemene speerpunten gaan over wat wij vinden van gemeentebrede
thema's. Het gaat onder andere over communicatie richting inwoners , de
functie van het gemeentehuis en de gemeentelijke financiën.
Dit zijn onze algemene speerpunten:
 Duidelijke en begrijpelijke communicatie richting de inwoner:
Communicatie naar de inwoner moet begrijpelijk zijn, zodat inwoners
weten wat er precies bedoeld wordt. Daarnaast moet de communicatie
snel verlopen en toegankelijk zijn via verschillende kanalen.
 Het gemeentehuis als 'huis van het dorp':
Het gemeentehuis moet voelen als het 'huis van het dorp'. Niet een te
formeel karakter hebben. Iedereen voelt zich thuis in het gemeentehuis.
 De inwoner staat centraal, zij mogen niet de dupe zijn van moeilijke
protocollen en ambtelijke procedures:
Een inwoner wordt behandeld als mens. We werken vanuit de
bedoeling: bij alles staat de inwoner en/of de ondernemer centraal.
 De gemeentelijke financiën op orde, we nemen geen financiële risico’s:
Geld kun je maar één keer uitgeven. Bij alle beslissingen moeten
daarom financiele risico's afgewogen worden.
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Algemene speerpunten (2/3)
 Een gemeente die open communiceert; de inwoner of ondernemers
weten waar ze aan toe zijn:
Geen achterkamers; communicatie is transparant en inwoners en
ondernemers worden bij ontwikkelingen die hun leefomgeving of
werkzaamheden raken proactief en persoonlijk ingelicht. Geen "dat had
je in het gemeentenieuws of op de website kunnen lezen".
 Inzet op positieve gezondheid:
De gemeente Neder-Betuwe scoort niet heel hoog als het gaat om de
gezondheidscijfers. Wij zien graag het concept van positieve
gezondheid verweven worden in het gemeentelijke beleid.
Positieve gezondheid gaat over het welzijn van de inwoners in de
breedste zin van het woord.
 Een fijne, nette leefomgeving in alle dorpen:
De afgelopen jaren is er best wel bezuinigd op het onderhoud binnen
de gemeente. Dit zie je terug in de dorpen. Veel onkruid in de perken,
tegels die loszitten en aangeplante bomen en struiken die dood gaan
door onvoldoende onderhoud. Wij willen ons daarom sterk maken voor
nette en onderhouden dorpen waar het fijn wonen is.


“Het is belangrijk dat een
inwoner zich begrepen voelt
en dat het probleem serieus
wordt genomen en er een
terugkoppeling plaatsvind”
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Algemene speerpunten (3/3)
 Een woningaanbod dat past bij de plaatselijke bevolkingsopbouw:
Er is een groot woningtekort in Nederland. Ook Neder-Betuwe
wordt steeds populairder om te komen wonen. Wij pleiten voor een
woningaanbod dat past bij de bevolkingsopbouw van onze gemeente,
met speciale aandacht voor (onze) starters op de woningmarkt.
 Duurzaamheid, maar niet ten koste van alles:
Wij zijn voor duurzaamheid, maar niet ten koste van alles en iedereen.
Projecten die met duurzaamheid te maken hebben moeten niet het
woongenot van de inwoners bederven. Als dit het geval is, dan moet
er goed gekeken worden naar alternatieven. Daarnaast willen wij dat
inwoners zo vroeg mogelijk betrokken worden bij
duurzaamheidsprojecten zoals bijvoorbeeld de bouw van windturbines.
 Focus op een armoedevrije gemeente:
Wij willen gerichte aandacht voor inwoners en gezinnen die in armoede
leven. Wat ons betreft is Neder-Betuwe in de toekomst armoedevrij!
 Aandacht en ruimte voor onze ondernemers:
Wij zijn er voor alle ondernemers van groot tot klein. Er moet ruimte
zijn voor de ontwikkeling van al onze ondernemers, zoals bijvoorbeeld
de doorontwikkeling van het ABC-terrein voor niet-agrarische bedrijven.
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Speerpunten: de allerkleinsten en hun ouders
“De jeugd heeft de toekomst” wordt altijd gezegd. Dit klopt, maar is dit
ook altijd zo? VNB maakt zich sterk voor een kansrijke start voor ieder
kind. Het gaat hier zowel om de kinderen als hun ouders, maar ook om de
leefomgeving waarin kinderen opgroeien. De kern hiervan is dat iedereen
evenveel kansen moet hebben op een hoopvolle toekomst.
Speerpunten:
 Een goede verbinding tussen de gemeente en geboortezorg
(verloskunde, kraamzorg en het consultatiebureau):
Een goede afstemming en verbinding tussen de gemeente en de
geboortezorg is essentieel. Op deze manier kunnen problemen
vroegtijdig gesignaleerd worden en kan op tijd de juiste hulp
aangeboden worden aan ouders die dit nodig hebben.
 Zwangerschapsbegeleiding voor ouders:
Ouders moeten goed voorbereid zijn op een zwangerschap en alle
vragen die daarbij komen kijken. Informatie en voorlichting zijn hierbij
erg belangrijk.
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Speerpunten: de allerkleinsten en hun ouders
 Toegankelijkheid consultatiebureau (de Jeugdgezondheidszorg):
Het consultatiebureau moet goed bereikbaar zijn voor alle inwoners.
Daarnaast moet laagdrempelig contact (zoals WhatsApp) mogelijk
worden tussen ouders en de jeugdverpleegkundige als er bijvoorbeeld
opvoedvragen zijn.
 Voldoende en passende opvang voor ieder kind:
Er moet voldoende en passende opvang zijn voor ieder kind. Ook als een
kind extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Alle kinderen moeten de
kans krijgen om goed voorbereid aan de basisschool te beginnen.
 Een leefomgeving die ook gericht is op de allerkleinsten:
Bij de inrichting van de leefomgeving moet ook aandacht zijn voor de
allerkleinste kinderen, zodat zij ook veilig en leuk buiten kunnen spelen.
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Speerpunten: kinderen en hun ouders
Deze speerpunten focussen zich op ouders en hun kinderen in de
leeftijd van ongeveer 4 tot 12 jaar. We noemen deze leeftijd ook wel
de basisschoolleeftijd. Wij zijn van mening dat ieder kind toegang tot
onderwijs moet krijgen. Voor ieder kind een passende plek. Ook voor
kinderen met een beperking. Ouders moeten hierbij ontzorgd worden.
Speerpunten:
 Geen leerplichtontheffingen meer of het moet écht niet anders kunnen:
Wij zijn van mening dat er voor ieder kind onderwijsaanbod moet
zijn. Leerplichtontheffingen zijn dus eigenlijk niet nodig en moeten
voorkomen worden. Het blijkt namelijk dat als kinderen eenmaal een
leerplichtontheffing hebben, zij daarna weer erg moeilijk terug te
plaatsen zijn in het onderwijs. Dit willen wij voorkomen.
 Kinderen groeien thuis op; uithuisplaatsingen komen bijna niet
meer voor:
Het blijkt meer en meer dat het uithuisplaatsen van een kind niet het
gewenste effect heeft, maar juist voor meer problemen zorgt. Wij
pleiten ervoor dat uithuisplaatsingen het allerlaatste redmiddel zijn. Wij
zien liever systeemgerichte hulp aan het hele gezin, zodat het kind thuis
kan blijven wonen.
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Speerpunten: kinderen en hun ouders
 Ouders die zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind kunnen
laagdrempelig om hulp vragen en weten waar dit kan:
Wij zijn van mening dat veel problemen voorkomen kunnen worden als
ouders laagdrempelig om hulp kunnen vragen als zij zorgen hebben
over de ontwikkeling van hun kind. Hier moet meer aanbod voor komen.
 Kinderen hebben voldoende ruimte om te spelen en te sporten:
Buiten spelen is erg belangrijk voor kinderen. Er moet daarom
voldoende aanbod zijn om te spelen en te sporten. Zowel in clubverband
als daarbuiten.
 Lezen en de ontwikkeling van digitale vaardigheden zijn erg belangrijk:
Steeds meer kinderen lopen achter in hun taal- en digitale
vaardigheden. Dit heeft invloed op de verdere ontwikkeling van een
kind. De bibliotheek moet daarom een belangrijke rol spelen in het
aanleren van taal- en digitale vaardigheden.
 Kinderen groeien op in een veilige leefomgeving waar aandacht is
voor elkaar:
"It takes a village to raise a child": we zijn met z'n allen verantwoordelijk
voor de opvoeding van onze kinderen. De leefomgeving moet hier in
positieve zin aan bijdragen, ook qua veiligheid.
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Speerpunten: de tienerjaren van een jongere
Aandacht voor jongeren is erg belangrijk. Wat beweegt hen en hoe zien
zij Neder-Betuwe? Voelen zij zich gehoord en kunnen zij zijn wie ze willen
zijn? VNB geeft om het belang van de jongeren! Jongeren moeten een
mooie tijd hebben in onze gemeente en ruimte krijgen om hun stem te
laten horen. Een vooraanstaande positie voor de jongerenraad en het
jongerenwerk dus!
Speerpunten:
 Jongeren voelen zich thuis in de gemeente en hun stem wordt
gehoord:
Het is belangrijk dat jongeren zich thuis voelen in onze gemeente.
Zij moeten hier een leuke jeugd hebben en zich gehoord voelen. De
jongerenraad en het jongerenwerk zijn hierbij de spreekbuis voor
jongeren.
 Er is voldoende aanbod aan sport en beweging:
Sporten is gezond. Of je dat nu doet in clubverband of niet. Er moet
voldoende beweegaanbod zijn voor jongeren in hun woonomgeving.
Daarnaast zijn wij voor de herinvoering van de
sportstimuleringssubsidie (dit is subsidie voor een nieuw, innovatief en
duurzaam beweegaanbod voor inwoners).
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Speerpunten: de tienerjaren van een jongere
 Er zijn voldoende activiteiten voor jongeren:
Jongeren hebben een zware tijd met alle beperkingen die gelden tijdens
de Coronacrisis. Wij vinden daarom dat er voldoende activiteiten moeten
zijn voor jongeren.
De buurtsportcoaches spelen hierbij een belangrijke
rol. Net als het jongerenwerk. Zij weten wat er leeft onder de jongeren
en waar zij behoefte aan hebben. Zij moeten dus veel ruimte krijgen om
aan de vraag van jongeren te kunnen voldoen.
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Speerpunten: jongvolwassenen (16 tot 27 jaar)
Jongvolwassen zijn in onze gemeente moet zich richten op de
vervolgstappen die gemaakt worden in het leven. De ene gaat werken, de
ander studeren. Er zijn ook jongeren die deze keuze niet kunnen maken
door bijvoorbeeld hun beperking. Wij willen er voor alle jongvolwassenen
zijn! Begeleiding naar werk als je dat zelf niet kunt vinden wij erg
belangrijk. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen, wie je ook bent en wat
je ook doet.
Speerpunten:
 Alle jongvolwassenen hebben een startkwalificatie (diploma of
certificaat):
Het is belangrijk om een startkwalificatie te hebben. Op deze manier
groeit de kans op een baan. Wij vinden daarom dat alle jongeren de
kans moeten krijgen om een startkwalificatie te behalen.
 Er moeten voldoende woningen zijn voor deze groep jongeren:
Starters hebben het erg lastig op de woningmarkt. Wij maken ons
daarom hard voor de realisering van voldoende starterswoningen in
onze gemeente. Het moet de aankomede jaren extra aandacht krijgen,
zodat jongeren zich blijvend kunnen vestigen in onze gemeente.
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Speerpunten: jongvolwassenen (16 tot 27 jaar)
 Er is aandacht voor voldoende vrijetijdsbesteding voor
jongvolwassenen:
Vrijetijd is erg belangrijk en moet goed besteedt kunnen worden. Wij
willen bruisende dorpen waar het goed toeven is. Voor ieder wat wils.
 Er is voldoende werk in onze gemeente, ook voor jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt:
Wij zijn van mening dat iedereen een kans verdient op de
arbeidsmarkt. Ook als er sprake is van een beperking. Inwoners met
een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden we naar werk. Zo kan
iedereen op eigen benen leren staan, met en zonder begeleiding.
 Er is voldoende aandacht voor de mentale gezondheid van
jongvolwassenen:
Jongeren ervaren steeds meer klachten met betrekking tot hun
mentale gezondheid. Wij willen dat er meer aandacht is voor deze
jongeren. Er moet meer hulp beschikbaar zijn en organisaties moeten
goed met elkaar samenwerken om vroegtijdig signalen van mentale
problemen op te vangen. Voorkomen is immers beter dan genezen.
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Speerpunten: het volwassen leven
Deze levensfase brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Inwoners
maken weer nieuwe stappen in hun leven. Het is ook een tijd om de juiste
balans te zoeken tussen werk en privé. Wij willen dat iedere volwassene in
onze gemeente zich zo comfortabel mogelijk voelt. Lukt dat niet alleen?
Hulp en ondersteuning moet goed toegankelijk zijn. Daarnaast moeten we
ook leren dat sommige problemen nu eenmaal bij het leven horen.
Speerpunten:
 Betaalbare woningen voor iedereen:
Onze gemeente groeit hard en dat is te zien. Er komen veel nieuwe
wijken bij. Ook de aankomende jaren zetten wij ons in voor voldoende
woningaanbod met betaalbare woningen voor iedereen.
 Herkenbare activiteiten voor iedereen:
Activiteiten en samenkomsten zijn belangrijk voor de verbinding met
elkaar. Er moet daarom voldoende ruimte zijn in de wet- en
regelgeving om activiteiten te organiseren. Niet teveel regels dus!
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Speerpunten: het volwassen leven
 Inzet op veilige dorpen:
Veiligheid is erg belangrijk. Ieder jaar worden er bijvoorbeeld redelijk
veel inbraken gepleegd in onze gemeente. Wij willen daarom dat er
meer aandacht is voor de veiligheid in de dorpen. Dit geldt ook voor de
verkeersveiligheid in onze gemeente. Er zijn nog teveel plaatsen waar
zich onveilige verkeerssituaties voordoen. Deze moeten wat ons betreft
zo snel mogelijk aangepakt worden.
 Voldoende voorzieningen in alle dorpen:
Inwoners ervaren een dorp als leefbaar als er voldoende voorzieningen
aanwezig zijn. Het voorzieningenniveau in alle dorpen moet daarom
voldoende zijn. Daarnaast moeten we ook realistisch blijven en kijken
welke voorzieningen echt noodzakelijk zijn. Er mag ook verschil zijn
tussen de dorpen en hun voorzieningen. Ieder dorp heeft nu eenmaal
zijn eigen eigenaardigheid. Wij zijn voor maatwerk per dorp.
Basisvoorzieningen horen wat ons betreft in ieder dorp aanwezig
te zijn. Dit zijn bijvoorbeeld een school, een pinautomaat en een
supermarkt.
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Speerpunten: de ouderen in onze gemeente
Wij vinden dat ouderen volwaardig mee moeten blijven doen in
de samenleving. Waar dat niet meer zelfstandig lukt is er hulp en
ondersteuning voor de ouderen. We moeten er vooral zijn voor ouderen
die kampen met problemen van welke aard dan ook, dementie en
verminderde mobiliteit.
Speerpunten:
 Er is aandacht voor ouderen en mantelzorg:
Er zijn in onze gemeente redelijk veel ouderen en mantelzorgers die
voor deze ouderen zorgen. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht
is voor de draagkracht en belasting van mantelzorgers. Zij moeten
daarom goed ondersteund worden.
 Ouderen kunnen mee blijven doen en er is voldoende mogelijkheid om
ergens te komen:
Het is belangrijk dat ouderen mee kunnen blijven doen in de
samenleving. Ook als er sprake is van een verminderde mobiliteit.
Ouderen moeten dus voldoende mogelijkheden hebben om ergens te
komen of bijvoorbeeld familieleden of vrienden te bezoeken.
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Speerpunten: de ouderen in onze gemeente
 Er is aandacht voor woningaanpassing, zodat ouderen zolang mogelijk
in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen:
Het is belangrijk dat ouderen zolang mogelijk thuis wonen. Waar dat
niet mogelijk is moet er alles aan gedaan worden, zodat het wel
mogelijk is. Woningaanpassingen moeten daarom ook snel en efficiënt
geregeld kunnen worden.
 Er zijn voldoende activiteiten voor ouderen:
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende activiteiten plaatsvinden
voor ouderen in hun eigen leefomgeving. Ook sportverenigingen
kunnen hieraan een bijdrage leveren door hun locaties open te stellen.
We willen daarom inzetten op de "open club". Zo kunnen deze locaties
gebruikt worden als een buurtcentrum voor ouderen.
 Er is aandacht eenzaamheid onder ouderen:
Aandacht voor eenzame ouderen is erg belangrijk. De afgelopen jaren is
de eenzaamheid onder ouderen erg toegenomen. Dit is mede te danken
aan de Coronacrisis. Wij pleiten er daarom voor dat eenzaamheid eerder
gesignaleerd en dat er gericht beleid opgesteld wordt op basis van het
actieprogramma "Eén tegen eenzaamheid".

Het is nog niet beslist! U beslist!
Wij horen daarom graag van u via de onderstaande kanalen
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