Lokaal en onafhankelijk,
Samen maken we het voor elkaar!

Gemeentebelangen is als onafhankelijke lokale politieke partij van
mening dat we samen met u er voor kunnen zorgen dat Neder-Betuwe
een gemeente is waar iedereen zich thuis voelt en prettig kan wonen.

Wij staan voor een levensloopbestendige gemeente waar iedereen
welkom is ongeacht geaardheid, levensbeschouwing of afkomst en waar
jong en oud met elkaar leven, wonen en werken. Alle inwoners van onze
gemeente zijn gelijkwaardig en hebben gelijke kansen en gelijke
rechten.
Niet alles is vanzelfsprekend en er zijn een aantal onderwerpen binnen
onze gemeente die wij, maar ook u anders zouden willen zien. Dit
kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen. Doet u mee?
Onderwerpen die bij ons hoog op de agenda staan zijn:

Welzijn, cultuur en zorg:
Gemeentebelangen staat voor een beleid wat als inzet heeft dat
inwoners in een prettige en leefbare gemeente wonen. Preventie ter
voorkoming van hoog oplopende zorgkosten staat hoog op de agenda.
De organisatie van zorgverlening aan onze inwoners moet gebaseerd
zijn op korte lijnen en zo min mogelijk zorgverleners op één hulpvraag.
Samen leven is samen zorg dragen voor jong en oud. De jeugdzorg aan
de voorkant aanpakken met behulp van de jongerenwerker en inzetten
op een dementievriendelijke gemeente waarbij er vooral ook aandacht is
voor mantelzorgers.
Gemeentebelangen staat voor een goed aanbod aan sportfaciliteiten,
voor jong en oud. Ondersteuning bij sportactiviteiten en begeleiding van
jongeren om overgewicht te voorkomen.
Wij willen meer ruimte voor de culturele sector en meer mogelijkheden
om evenementen te organiseren.
Gemeentebelangen staat voor kwalitatief goed onderwijs en wil
laaggeletterdheid waar mogelijk verminderen. Scholen moeten veilig,
schoon en goed onderhouden zijn.
Openbaar onderwijs is essentieel en verdient een eigen plaats naast het
bijzonder onderwijs, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs.

Wonen en leven:
Gemeentebelangen wil constructief meedenken en meewerken om een
omgevingsvisie vast te stellen die op gebied van wonen, leven, milieu en
dierenwelzijn voldoet aan datgene wat wij en u vragen van een prettige
woonomgeving.
Wonen is essentieel. Gemeentebelangen kiest voor voldoende en
betaalbare huur -en koopwoningen, voor jong en oud in iedere kern.
Daarin steunen wij van harte eigen initiatieven.
Gemeentebelangen vindt een goede en prettige woonomgeving van
groot belang. Ruimte voor groen en speelmogelijkheden voor kinderen,
fietspaden en toereikend openbaar vervoer.
Gemeentebelangen is voorstander van de aanleg van de randweg
Opheusden echter wel alleen wanneer hier de financiële middelen voor
zijn. Het mag niet ten koste gaan van leefbaarheid in de kernen. Verder
is het van groot belang dat er een ontsluiting komt van Herenland ivm de
oplopende verkeersdruk in de rest van de kern. Dit mag echter niet ten
koste gaan van de verkeersveiligheid in deze kindvriendelijke wijk.
Gemeentebelangen wil dat hier een goed plan voor komt.
Het welzijn van dieren, zowel huisdieren, landbouwdieren en dieren in
het wild, horen onderdeel te zijn van een verantwoordelijk gemeentelijk
beleid. Gemeentebelangen wil zich hiervoor inzetten.
Criminaliteit stopt niet bij onze gemeentegrenzen. Om onze inwoners
daar waar mogelijk te beschermen, moeten de BOA’s efficiënt ingezet
worden en moet de inzet van wijkagenten geborgd worden.De appgroep
Neder-Betuwe wordt door ons als onmisbaar gezien in de huidige
maatschappij.
Klimaatmaatregelen zullen de komende jaren hoog op de landelijke
maar ook lokale agenda staan en onze woon -en leefomgeving
beïnvloeden. Gemeentebelangen wil daarin positief kritisch meedenken
en het belang van inwoners daarbij als uitgangspunt nemen.
Economie:

De corona tijd laat diepe sporen achter bij onze ondernemers.
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat ondernemers in onze
gemeente kunnen blijven ondernemen. Wij vinden dan ook dat de
corona middelen, beschikbaar gesteld door de centrale overheid, ingezet
moeten worden waar nodig. Wij willen ondernemers verbinden , pleiten
voor een gezamenlijke website, het stimuleren van online ondernemen
en het opzetten van een gemeentebrede campagne “steun lokaal” waar
inwoners worden opgeroepen hun aankopen bij de lokale ondernemers
te doen.
Een financieel gezonde gemeente is mede afhankelijk van financieel
gezonde ondernemers.
Gemeentebelangen wil geen hogere lasten voor de inwoners en een
gezamenlijk bewustzijn dat alle uitgaven van de gemeente uiteindelijk
maatschappelijk geld is, m.a.w. door ons allen opgebracht wordt.
Communicatie:
Gemeentebelangen hecht aan een goede communicatie met al onze
bewoners. Dit geldt zowel voor de gemeente Neder-Betuwe als voor
onze eigen partij. Wij vragen u mee te denken en contact met ons op te
nemen zodat wij kunnen inspringen op wat er speelt binnen de kernen
van de Neder-Betuwe.

