WEST BETUWE

bouw je samen

EEN NIEUWE GEMEENTE

STEM

VITALE KERNEN • RUIMTE VOOR INSPRA AK EN INITIATIEF • BOUWEN VOOR JONG EN OUD • BETA ALBA AR WONEN
• MA ATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OP MA AT • EEN BRUISEND VERENIGINGSLEVEN • GOED LOK A AL
ONDERNEMERSKLIMA AT • DUURZAME EN TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN MET MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.DORPSBELANGEN.INFO

LIJST 1, UW LOKALE PARTIJ
Dorpsbelangen – opgericht in 2002 – is een onafhankelijke, lokale partij die niet gebonden is
aan een landelijk programma. Met diepe wortels in de lokale samenleving en met oog voor het
unieke karakter van alle 26 kernen. Dorpsbelangen komt op voor de belangen van uw dorp of
stad. Onze partij heeft dan ook een kieslijst waarop kandidaten staan uit nagenoeg alle kernen
van onze nieuwe gemeente West Betuwe. Een lijst met 32 mensen uit de diverse geledingen van
de gemeente, die al jarenlang verweven zijn in onze lokale samenleving. Uit bijvoorbeeld het
verenigingsleven, dorpsraden of dorpstafels, besturen van dorpshuizen en scholen, evenementen
organisaties en het lokale bedrijfsleven. Daarnaast is er gekeken naar vakkundige achtergrond. Zo
zijn er mensen vanuit bijvoorbeeld de agrarische sector, de accountancy, de bouwsector, culturele
sector, gebiedsmarketing en uit de zorgsector. Allemaal van enorm belang tijdens te behandelen
onderwerpen in de gemeenteraad.

Dorpsbelangen West Betuwe staat voor het welzijn en de welvaart
van het individu, maar ook voor toekomstbestendige spilfuncties
in en rond de kernen. Om zo het collectief van de individuen – de
lokale gemeenschap – te dienen. Belangrijke ‘dorpse’ graadmeters
voor ons zijn: ruimte voor inspraak en initiatief, bouwen
voor jong en oud, betaalbaar wonen, maatschappelijke
ondersteuning op maat, duurzame en toegankelijke
voorzieningen met multifunctioneel gebruik, een bruisend
verenigingsleven, goed lokaal ondernemersklimaat. Dit
is uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma voor de jaren 2019
- 2022. In deze folder treft u enkele van onze speerpunten op
themaniveau. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma op
www.dorpsbelangen.info
De titel van ons verkiezingsprogramma, ‘Een nieuwe
gemeente bouw je SAMEN’, omschrijft waar Dorpsbelangen
voor staat in West Betuwe. Op basis van onze ervaring en
overtuiging weten wij dat je een gemeente nooit ‘alleen’ kunt

WIJ HEBBEN ONZE WORTELS IN DE LOKALE SAMENLEVING VAN UW KERN, NIET IN DIE VAN POLITIEK DEN HAAG!

vormgeven, al helemaal niet na een herindeling. We zullen het
echt SAMEN moeten doen. Politiek onder elkaar, inwoners
en bedrijven onder elkaar en politiek, gemeente, inwoners
en bedrijven met elkaar. De verwachting is dat geen enkele
partij na de verkiezingen zo groot geworden zal zijn dat zij
het ‘alleen voor het zeggen’ krijgen. De verkiezingsuitslag
zal uiteraard wel richting geven welke partijen er samen
het voortouw nemen in de plannen voor de komende jaren.
Natuurlijk gaan wij ervoor om als uw lokale partij de grootste
te worden en hopen daarom op uw stem te mogen rekenen.
Wij zullen vervolgens streven naar een zo groot mogelijk
draagvlak om ‘uw programma’ te kunnen realiseren. Daarin
zullen vanzelfsprekend ook compromissen moeten worden
gesloten, zoals dat overal het geval is bij samenwerking tussen
verschillende belanghebbenden. Wij zijn er in ieder geval van
overtuigd dat wij een beginselprogramma hebben, welke
uitermate geschikt is om SAMEN onze nieuwe gemeente
vorm te geven!

ENKELE VAN ONZE SPEERPUNTEN OP THEMANIVEAU:
1 Een gemeente voor u
• Meer ruimte voor inspraak en initiatief
• Transparantie over wat de gemeente met uw geld doet
• Afspraak = afspraak en bureaucratische
procedures verminderen
• De gemiddelde totale woonlasten volgen wij kritisch,
zodra ﬁnancieel mogelijk verlagen
• Goede, betaalbare dienstverlening ‘dichtbij en op maat’
• Bestaande Dorpsplannen, het Manifest en het Bidbook
adopteren wij als leidraad voor de toekomst van
betreffende kernen
• Gemeentebestuur dat ‘zegt wat ze doet,
en doet wat ze zegt’
2 Wonen en Ruimtelijke ordening
• Extra woningbouw (in- of uitbreiding) in alle kernen moet
mogelijk zijn, focus op betaalbare huur- en koopwoningen
• Focus op betaalbare starters- en seniorenwoningen
• Startersleningen continueren en uitbreiden
• Goede balans tussen natuur en recreatie, steen en groen
• Daar waar gebouwd wordt voldoende ruimte maken voor
‘groenbeleving’ en spel
• Huisvesting arbeidsmigranten bij voorkeur op terrein
werkgevers, geen (grootschalig) arbeidsmigrantenhotel
in- of nabij een woonwijk
• Taakstelling huisvesting statushouders (asielzoekers met
een verblijfsvergunning) beperkt en verspreid binnen de
gemeente uitvoeren, waarbij geen voorrang op bestaande
wachtlijsten woningcorporaties
• Geen AZC van welke omvang dan ook, een spoedige en
zorgvuldige integratie is belangrijk
• Stimuleren van hoogstam fruitboomgaarden
• Zwerfvuil opruimacties faciliteren als gemeente

• Instellen jaarlijks lintje voor jongeren vanwege een
bijzondere prestatie, zijn/haar inzet voor de samenleving
• Inzet door en voor ouderen stimuleren en faciliteren
4 Verkeer, vervoer en waterstaat
• Veilig bereikbare kernen en voorzieningen
voor alle verkeersdeelnemers
• Goed en betaalbaar openbaar (of alternatief)
vervoer voor iedereen
• Herinrichting 30 km zones waar veelvuldig
te hard wordt gereden
• Veilige ﬁetsroutes zowel lokaal- als provinciaal,
met speciale aandacht voor schoolroutes
• Minimale hinder van spoor en snelwegen,
ook sluipverkeer aanpakken
• Duurzaam en efﬁciënt waterbeheer,
voldoende waterberging voor droge periodes
5 Duurzaamheid
• De ‘energie transitie’ (duurzaamheidsambitie 2030)
moet vooral haalbaar en betaalbaar zijn voor onze
inwoners/ondernemers
• Duurzaamheidsinitiatieven van inwoners en ondernemers
stimuleren en faciliteren
• Geen extra windmolens meer, geen biomassacentrale
(mestvergister) bij AVRI of schaliegaswinning,
meer focus op alternatieven
• Gemeenschappelijke gebouwen, waaronder scholen en
dorpshuizen, versneld energieneutraal maken
• Afvalscheiding moet lonen

6 Economie, ondernemen en werken
• Stimuleren ondernemersklimaat op basis van win-win
• Minder regeldruk, snelle(re) procedures
3 Leefbaarheid faciliteren en waarderen
• Stimuleren van de agrarische sector en de fruitteelt en
• Leefbaarheidsinitiatieven en ‘dorps’plannen bevorderen
alles wat daarmee samenhangt
en faciliteren
• Transport en logistiek optimaal faciliteren
• Kernen meer zeggenschap over de eigen leefomgeving geven
• Recreatie en toerisme stimuleren
en jaarlijks een eigen passend budget (€ 10.000 per kern)
• Werkgelegenheid optimaliseren voor iedereen
• Extra stimuleringssubsidie voor dorpshuizen met een
breed maatschappelijke inzet
7 Onderwijs
• Een ‘ﬂits’vergunning (snellere en vereenvoudigde
• Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past
vergunningsprocedure) voor bekende, terugkerende
• Voorschoolse opvang en ontwikkeling mogelijk maken
evenementen en de toegestane eindtijd in het weekend
• Brede scholen, Dorpsscholen en Peuterspeelzalen behouden
verruimen naar 02.00 uur
• Betreffende schoolgebouwen versneld renoveren en
• Lokale verenigingsleven ondersteunen en ontzorgen
tegelijkertijd verduurzamen
bij subsidieaanvragen
• Investeren in laaggeletterdheid inwoners en digitale
• Voldoende ruimte voor aanbod recreatie en vrijetijdsbesteding
vaardigheden jong en oud
• Jongeren betrekken bij besluitvorming en uitvoering,
onder andere door het vormen van een jongerenraad

ONZE SPEERPUNTEN OP THEMANIVEAU (VERVOLG):
• Volwaardige middelbare scholengemeenschap in de
gemeente, met onder- en bovenbouw
• Goede verbinding(en) met het sportieve en culturele
verenigingsleven en het lokale bedrijfsleven
8 Zorg en Welzijn
• Goede betaalbare zorg voor hen die het nodig hebben
• Sociaal kernteam (loket voor zorg en welzijn) levert
maatwerk en staat dichtbij haar inwoners met een
hulpvraag
• Extra aandacht voor potentieel toenemende
eenzaamheid
• Ouderen de kans bieden om zolang mogelijk zelfstandig
in hun eigen huis te blijven wonen(met ondersteuning
van de nodige zorgmaatregelen)
• Minima, chronisch zieken, mantelzorgers kunnen altijd
op ons rekenen
• West Betuwe is ook straks een ‘JOGG-gemeente’
(Jongeren op gezond gewicht) en een ‘Inclusieve
gemeente’ (iedereen kan meedoen)
9 Veiligheid en handhaving
• Veilige woon- en leefomgeving
• Hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance moeten
qua middelen, capaciteit en inzetbaarheid op niveau
blijven in onze gemeente
• Strikte(re) handhaving
• Wijkagenten kunnen (mobiel) werken in onze kernen
door middel van spreekuur/middag

• Buurtpreventieprogramma’s worden proactief
gestimuleerd
• Verkeersveiligheid garanderen van (kwetsbare)
verkeersdeelnemers
• Intensief betrekken inwoners bij plannen dijkverzwaring
10 Sport en bewegen
• Stimuleren van sport en beweging
• Faciliteren van sportverenigingen
• Investeren in duurzame, toegankelijke accommodaties
met multifunctioneel gebruik
• Combineren van sport en buitenschoolse opvang
• Stimuleren gehandicaptensport i.s.m. verenigingen
• Promoten Jeugdsportfonds voor minima (ieder kind
moet kunnen sporten)
• In openbare ruimte voldoende ruimte inpassen voor
sport en spel
11 Kunst, cultuur en historie
• Koesteren van huidige (tradionele) culturele activiteiten
in alle kernen
• Initiatieven op het gebied van (onze) cultuur stimuleren
en faciliteren
• Het culturele verenigingsleven steunen we zoveel
mogelijk, met in ruil daarvoor een bijdrage in de lokale
samenleving
• Combineren van cultuur en buitenschoolse opvang
• Monumentale panden toekomstbestendig houden

ENKELE RESULTATEN IN DE AFGELOPEN PERIODE:
Dorpsbelangen is de grootste onafhankelijke lokale partij in de gemeente Geldermalsen en wordt al twee raadsperiodes
gezien als een stabiele en betrouwbare coalitiepartner. Met een enthousiast, kundig en betrokken team hebben we de
afgelopen raadsperiode onder andere een bijdrage geleverd aan het volgende:
• Overal aanwezig en aanspreekbaar. Vrijwel overal in
de gemeente tonen wij onze belangstelling bij zowel
maatschappelijke- als culturele activiteiten. En wij houden
iedere maand onze inloopavonden in alle kernen om in
gesprek te blijven met onze inwoners, ook na verkiezingen!
• De ﬁnanciële huishouding was gezond met sluitende
begrotingen. Een enorme verbetering van de
gemeenteﬁnanciën door toename van het eigen vermogen.
Dit eigen vermogen is voldoende om eventuele risico’s op te
kunnen vangen.
• OZB (Onroerendzaakbelasting) is naast de normale
inﬂatiecorrecties in 2017 en 2018 niet verhoogd
• De afgelopen vier jaar hebben we ruim € 600.000 aan
leefbaarheidsinitiatieven, dorps- en wijkplannen beschikbaar
gesteld, waarmee enthousiaste inwoners veel mooie en
succesvolle projecten voor hun dorp hebben gerealiseerd
• Wij hebben ons ingezet voor een stimuleringssubsidie voor
dorpshuizen
• Sinds 2016 zijn we koploper als inclusieve gemeente zodat
inwoners met een beperking volwaardig kunnen meedoen
hetgeen we ook in West Betuwe willen voortzetten
• Onze gemeente is sinds 2015 een JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht) gemeente. Dit betekent dat er een integrale

aanpak is waarin onder meer sport en bewegen, goede
voorlichting en gezond eten onder de aandacht gebracht
wordt bij kinderen tot en met twaalf jaar en hun ouders
• Realisatie van een groter en diverser aanbod middelbare
scholen (Lek & Linge/Lingeborgh en Ida Gerhardt Academie)
• Faciliteren sportverenigingen (o.a. aanleg kunstgrasvelden
voetbalverenigingen)
• Aanstelling van dorpswethouders, dorpsambtenaren en
stimuleren van dorpsplannen
• Introductie starters-en duurzaamheidsleningen
• Toepassing bouwen in kleine kernen en inbreidingen
• Besluit veilige onderdoorgang spoor Tricht
• Herinrichting 30 km-zones in overleg met inwoners
gerealiseerd
• Introductie van sociale kernteams
• Goede sociale regelingen (boven de VNG norm)
• Subsidiëring duurzaamheidsinitiatieven
• Inzet op behoud Lingelandschap
• Realisatie multifunctioneel gebouw De Pluk
• Revitalisatie bedrijventerrein Homburg in Beesd en
Geldersestraat in Geldermalsen gestart.
• Bouwkavels op Hondsgemet plan 1 geheel verkocht
• Oprichting van een Cultuurplatform in de gemeente

BEKIJK ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA OP WWW.DORPSBELANGEN.INFO

LIJST 1, DORPSBELANGEN WEST BETUWE

1 Klaartje
de Heus-van Wijk,
Deil

2 Ed Goossens,
Meteren

3 Léon van Dun,
Beesd

4 Hettie Markenhof
-de Jong,
Deil

5 Henk de Man,
Spijk

6 Gijsbert de Ronde,
Geldermalsen

7 Hans Daudeij,
Vuren

8 Jan Muller,
Ophemert

9 Rutger
van Stappershoef,
Rhenoy

10 Jan van Helten,
Geldermalsen

NR NAAM

WOONPLAATS

NR NAAM

WOONPLAATS

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Waardenburg
Asperen
Tricht
Rumpt
Heukelum
Haaften
Enspijk
Acquoy
Varik
Meteren
Geldermalsen

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Vuren
Rumpt
Geldermalsen
Deil
Geldermalsen
Rhenoy
Meteren
Geldermalsen
Deil
Rumpt
Geldermalsen

Hu, S.N. (Richard) (m)
de Jong, G.H. (Gerrit) (m)
Wesselo, A.B. (Bram) (m)
Steen, A.H. (Anjo) (m)
‘t Lam, J.E. (Juul) (m)
Bos-Pfeiffer, G.K. (Geertje) (v)
van der Wedden, G.A. (Guido) (m)
Daam, M. (Monique) (v)
Grip, R.J. (Roeland) (m)
Versteegh, M.C.C. (Mathijs) (m)
van Kessel, J. (Hans) (m)

van Nieuwaal, J. (John) (m)
Kurvers, T.J.M. (Dorothé) (v)
de Deugd, E. (Elias) (m)
van der Eijk, J.H. (Koos) (m)
van Kessel, B. (Barend) (m)
Zwarts, W.J.G. (Wim) (m)
Maas, J.T. (Jan) (m)
van Leeuwen, R. (Ron) (m)
de Heus-Barlo, B. (Bremke) (v)
Van Meygaarden, R.S. (Ronald) (m)
Harmelink, G.W. (Gerhard) (m)

WEST BETUWE

STEM LIJST 1

DORPSBELANGEN IS OOK OP FACEBOOK TE VOLGEN:
WWW.FACEBOOK.COM/DORPSBELANGENWESTBETUWE

