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KLEINE
HUISHOUDENS

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?
  

Een partij met niet alleen een sociaal gezicht, maar vooral een sociaal hart! Wij snappen dat niet de 
politiek een samenleving maakt, maar dat onze inwoners dat doen. Daarom zijn wij één van de weinige 
partijen waarbij onze leden rechtstreeks inspraak hebben op ons beleid en bestuur. Daar zijn we trots op.

We zijn een partij waarvoor de inwoners de basis vormen voor ons politieke beleid en de keuzes die 
we moeten maken. Daarom luisteren we (als het even kan) naar onze inwoners en onze leden met de  
wetenschap dat we de politieke keuzes voor al onze inwoners moeten én durven maken.

Als lokale partij staan we midden in onze samenleving en weten we wat er speelt. We kunnen ons 
niet veroorloven om de kloof tussen burger en overheid nog groter te laten worden dan ze helaas al is.  
Wij doen er alles aan om ons motto: ‘Met elkaar, voor elkaar!’ daadwerkelijk zichtbaar te laten  
worden de aankomende jaren. Een gemeente moet open (transparant) en eerlijk (integer) besturen. Plan-
nen en ideeën zijn mooi maar moeten bij ons aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten haalbaar én  
betaalbaar zijn. De lokale lasten voor onze inwoners mogen wat ons betreft wel wat minder worden,  
zonder dat onze inwoners daar iets voor in moeten hoeven leveren.

Voor alle zeven kernen die onderdeel uitmaken van de gemeente Lingewaard koesteren wij het eigen 
karakter van deze kernen. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is voor ons als partij belangrijk. We snappen 
dat elke kern zijn of haar specifieke problemen of vraagstukken heeft en daar moet ruimte voor zijn.  
Tegelijkertijd zijn er grotere uitdagingen die we gemeentebreed aan zullen moeten pakken. Wij stropen 
onze mouwen op, trots op wat we al bereikt hebben, maar ons ook realiserend dat we nog lang niet klaar  
zijn: we gaan samen op weg naar 2026!



WONEN, LEREN & 
WERKEN
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners 
kunnen wonen én werken in een fijne, gezon-
de leefomgeving. “Het is fijn om in Lingewaard 
te zijn!” Daarbij moet er een goede balans zijn 
tussen wonen, leren en werken. Er moeten meer 
huizen gebouwd worden voor veel doelgroepen, 
tegelijkertijd liggen er grote onderwijskundige 
uitdagingen voor ons. Daar moet de gemeente 
een belangrijke rol in gaan spelen, niet alleen 
als beheerder van gebouwen, maar ook om onze 
kinderen een opleiding te kunnen bieden die  
aansluit op de behoeftes van de lokale  
arbeidsmarkt. Ten slotte moeten we een gemeente 
blijven waar ondernemers en agrariërs willen en 
kunnen blijven ondernemen.

STARTERS & 
SENIOREN

Wij willen dat woningen beschikbaar komen die betaalbaar zijn voor deze 
doelgroepen. Als we zelf geen gronden in eigendom hebben moeten gericht 
afspraken met ontwikkelende partijen worden gemaakt om deze betaalbare 
woningen voor onze inwoners beschikbaar te krijgen. Daarbij mag én moet 
soms buiten de gebaande paden gedacht gaan worden, de woningnood is 
immers te groot om alleen binnen de reeds bekende kaders naar oplossingen 
te zoeken.

Er ontstaan steeds meer één en tweepersoonshuishoudens. Ook op latere  
leeftijd zien we de trend dat mensen niet meer direct de keuze maken om te 
gaan samenwonen. Het aanbod van woningen voor deze doelgroep moet 
hierop worden afgestemd, ook om de woningen voor deze doelgroep betaal-
baar te houden. Wij willen dat in nieuwbouwplannen woningen voor deze 
doelgroep worden gebouwd.

KLEINE
HUISHOUDENS
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WONEN
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WONEN
Het blijft lastig om kleinere persoonshuishoudens te bewegen een grote  
woning te verlaten en een keuze te maken voor een (op basis van de gezins- 
samenstelling) meer passende woning. Er is nagenoeg geen aanbod om de 
gewenste doorstroming voor met name senioren op gang te brengen. Ook 
leidt deze stap meestal tot een verhoging van de woonlasten. We zetten ons 
daarom in om hiervoor passende oplossingen te zoeken, die moeten leiden tot 
meer aanbod van betaalbare woningen voor deze doelgroep. Het aanbod van 
woningen dient bij voorkeur ten goede te komen aan de inwoners van onze ge-
meente. Hiervoor moeten met ontwikkelende partijen harde afspraken worden 
gemaakt die dit mogelijk maken.

De gemeente moet een meer regisserende rol nemen op het gebied van  
woningbouw. Ook als de gronden eigendom zijn van ontwikkelende partijen 
moeten harde afspraken worden gemaakt met deze partijen om te komen tot 
een gevarieerd aanbod. (Water bij de wijn!) Als het nodig is om hiervoor  
samenwerkingsverbanden aan te gaan met commerciële ontwikkelaars dan  
willen we deze handschoen oppakken ook als inzet wordt gevraagd in  
financiële zin. De in te zetten middelen moeten echter wel ten goede komen 
aan de inwoners van onze gemeente.

De dorps- en wijkontwikkelingsplannen die de afgelopen jaren van de grond 
zijn gekomen moeten in onze ogen écht onderdeel van het gemeentelijk beleid 
worden. We zien dat veel inwoners van Lingewaard enorm betrokken zijn bij 
hun eigen leefomgeving. De gemeente moet hier in onze ogen structureel aan 
bijdragen en deze ontwikkelingen ondersteunen.Het gemeentelijk beleid moet 
afgestemd worden op uitwerking en realisatie van deze (door onze inwoners) 
gemaakte plannen.

DOORSTROMING

DE REGIE TERUG

MET ELKAAR!

ONDERNEMEND

PARTIJPROGRAMMA 
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OVERAL NAAR 
SCHOOL

In onze gemeente moeten alle kinderen naar school kunnen in het dorp waar 
ze wonen. Dat betekent dat wij er alles aan zullen doen om in alle kernen onze 
onderwijsvoorzieningen (de Integrale Kind Centra) op peil te houden en te 
verstevigen. De gemeente heeft een belangrijke taak om te zorgen voor veilige 
fietsroutes naar onze basis en voortgezet onderwijs scholen.

DE BASIS
OP ORDE

Er moet de aankomende jaren enorm veel geld geïnvesteerd worden in onze 
schoolgebouwen. Kwalitatieve goede schoolgebouwen vormen de randvoor-
waarden voor goed onderwijs voor ons toekomstige generatie. Deze plannen 
zijn de tijdens de vorige raadsperiode al kenbaar gemaakt en goedgekeurd. 
Het is wat ons betreft van belang om dit proces goed te blijven volgen en waar 
nodig ook bij te sturen.

KANSEN
GRIJPEN

Het onderwijs is een verbindende factor tussen de gemeente, arbeidsmarkt en 
de ondernemers. De aansluiting tussen de verschillende onderwijsinstellingen 
en de praktijk van de werkvloer kan in onze ogen meer gestimuleerd worden. 
We hebben zoveel kwaliteit in huis dat we als gemeente een grotere rol op ons 
kunnen nemen om het onderwijs en de ondernemers uit onze regio dichter bij 
elkaar te kunnen brengen.

WERKEN
ONDERNEMEND Onze energie moet zich niet alleen richten op de grotere bedrijven maar zeker 

ook op het MKB, detailhandel en de horeca. Ondernemers moeten zich thuis 
voelen in Lingewaard. Dit betekent dat zij de aandacht krijgen die ze verdienen 
De rol van de centrummanagers willen we graag uitbreiden om daarmee meer 
verbinding te maken met de identiteit van onze kernen én de vraag vanuit de 
markt. Uitbreiding van bedrijvigheid moet het belang van een gezond woon- 
klimaat en de bereikbaarheid niet frustreren.

AANSLUITING 
MET HET 

ONDERWIJS

Goed onderwijs betekent dat we ons niet alleen willen inzetten op de gebou-
wen voor het onderwijs die voldoen aan de eisen van deze tijd, maar dat het 
basis- en voortgezet onderwijs ook bijdraagt aan de gemeente die we willen 
zijn. Het begint al bij goede voorzieningen voor kinderopvang. Onderwijs 
moet wat ons betreft beter aansluiten op de arbeidsmarkt in Lingewaard. Wij 
willen het onderwijs daarom beter afstemmen op de arbeidsmarkt die onze 
gemeente heeft en dus zorgen voor voldoende stage- en leerwerkplekken.

LEREN



OVER 4 JAAR

2022 - 2026 PARTIJPROGRAMMA 

VOETGANGERS 
VOOROP

• Zijn er significant meer woningen gebouwd voor álle doelgroepen.
• Is er een duidelijker toewijzingsbeleid van woningen gericht op inwoners van Lingewaard.
• Zijn er meer betaalbare woningen in alle kernen.
• Zijn er meer mantelzorg en pre-mantelzorgwoningen gerealiseerd in de kernen.
• Is er een betere spreiding van woningtypes in de nieuwe wijken.
• Zijn onze kernen niet aan elkaar gebouwd, zodat alle kernen hun eigen identiteit behouden zien blijven.
• Bieden we lokale cultuureducatie aan op de basisscholen.
• Zijn er nog steeds bibliotheken in alle kernen.
• Zijn er in alle kernen kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen.
• Is Stichting Leergeld nog steeds actief om te zorgen dat ieder kind gelijke kansen krijgt in onze samen  
 leving.
• Hebben we gezorgd voor meer stage en leerwerkplekken gericht op de lokale arbeidsmarkt.
• Is Lingewaard voor ondernemers nog steeds aantrekkelijk om te ondernemen.
• Voorkomen we leegstand of dringen leegstand in de winkelcentra terug.
• Hebben we meer gebiedscoördinatoren aangesteld als aanspreekpunt voor ondernemers en burgers   
 in alle kernen.
• Hebben we de dorps- en wijkontwikkelingsplannen ondersteund met beleid en geld.



OVER 4 JAAR

MOBILITEIT & 
BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van onze mooie gemeente staat 
helaas al langer onder druk. Wij vinden het belang-
rijk dat deze verkeersdruk zal afnemen. Wij hopen 
dat de doorgetrokken A15 meer mogelijkheden gaat 
bieden voor betere aansluiting op het wegennet-
werk buiten onze gemeente. Onze fietspaden én de  
andere fietsverbindingen moeten meegroeien met 
de vraag van onze inwoners. Het openbaar vervoer 
moet én kan beter aansluiten op de behoeftes van 
Lingewaard. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn op alle 
mogelijke manieren van belang voor ons allemaal. 
Hier ligt dus een belangrijke taak weggelegd voor de 
aankomende jaren.

VOETGANGERS 
VOOROP

in de afgelopen jaren is nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk het  
wandelen is voor veel Lingewaarders. Wandelen is niet alleen een populaire 
bezigheid voor velen, maar gelukkig wordt het ook steeds normaler om te lopen 
naar de winkels, naar school of naar de bushalte. Wij vinden dit een fantasti-
sche ontwikkeling en willen daarom investeren in (nog) betere voetgangersvoor-
zieningen. Zorg ervoor dat we samen met onze inwoners eventuele problemen 
en obstakels voor voetgangers signaleren én meteen verhelpen.
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MOBILITEIT
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MOBILITEIT
In onze groene gemeente zijn goede fietsvoorzieningen van groot  
belang. Niet alleen vanuit recreatief oogpunt, nee ook voor eigen in-
woners zijn goede én veilige fietspaden belangrijk voor het verplaat-
sen binnen onze gemeente. De gemeente moet er ook zorg voor dragen 
dat de fietsverbindingen met de buurgemeenten zoals Over-betuwe en  
Nijmegen/Arnhem aangelegd of verbeterd worden. De voorzienin-
gen voor fietsers bij (onder andere) bushalteplaatsen moeten verbeterd  
worden. Dit kan door meer en veiligere fietsenstallingen en het plaatsen van 
afvalbakken en bankjes.

Het meeste verkeer in onze gemeente bestaat uit zogenaamd woon- 
werkverkeer. Ons wegennet moet hier dus ook op berekend zijn én  
blijven. Daar moeten we als gemeente dus langdurig en structureel in investe-
ren. Als er plannen zijn voor nieuwbouw van woningen kiezen wij er voor eerst 
de ontsluiting van het gebied te organiseren alvorens de woningbouw gaat 
plaatsvinden om te voorkomen dat de mobiliteit in geding komt.

Het openbaar vervoer is voor veel van onze inwoners belangrijk en 
noodzakelijk in het dagelijks leven. Het openbaar vervoer moet dus in 
onze ogen op orde zijn. Dit betekent dat we willen dat de buslijnen  
gehandhaafd blijven, dat de bushaltes klantvriendelijker worden voor de gebrui-
kers én dat we moeten proberen meer maatwerk te leveren voor doelgroepen-
vervoer. Dat betekent dat we moeten investeren op meerdere gebieden én waar 
mogelijk een intensievere samenwerking zoeken met onze buurgemeenten.

AUTOMOBILIST

OPENBAAR 
VERVOER

PARTIJPROGRAMMA 

FIETSER

VRACHTVERKEER
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VRACHTVERKEER Doorgaand vrachtverkeer door de kernen willen we zo veel mogelijk  
ontmoedigen. Maar dit ontmoedigingsbeleid mag niet ten koste gaan van het 
ondernemersklimaat. We zullen op belangrijke locaties échte keuzes moeten 
gaan maken in de aankomende jaren. Ook vinden we dat hier een belang-
rijke(re) rol weggelegd zal zijn voor de provincie. Samen met de provincie 
willen wij de handen uit de mouwen gaan steken om duurzame én effectieve  
oplossingen te zoeken voor dit probleem.

ONZE DIJKEN Het dijkenlandschap moeten we koesteren. Het is onderdeel van onze  
identiteit als gemeente en iets waar ze samen met het waterschap zuinig én 
trots op mogen zijn. Het is óók voor veel mensen een belangrijke en soms zelfs  
noodzakelijke verkeersader. Wij vinden dat we de dijken bereikbaar moeten 
laten zijn voor iedereen. Wel vinden wij dat de inrichting van de dijken over-
zichtelijker en veiliger zou moeten en wij willen daar graag werk van maken.

OVER 4 JAAR

BEREIKBAARHEID

• Nemen we voetgangers als uitgangspunt voor het inrichten en beheren van nieuwe straten en de  
 openbare ruimte.
• Wordt er structurele en servicegerichter onderhoud gepleegd op voetgangers én fietspaden.
• Zijn er betere fietsverbindingen met de buurgemeente Over-Betuwe.
• Hebben we nog meer (snel)fietsroutes gecreëerd.
• Zijn er veiligere en klantvriendelijkere bushaltes gerealiseerd in alle kernen.
• Zien we dat kleinere bussen onze inwoners vanuit diverse kernen vervoeren naar de snelle buslijn 300.
• Is er een parallelweg gerealiseerd langs de Betuweroute die met name voor een betere ontsluiting zorgt  
 voor de kernen Angeren, Doornenburg en Gendt.
• Zorgt deze parallelweg dan ook voor significant minder verkeersdruk in Huissen én Bemmel.
• Is de hoeveelheid vrachtverkeer in de kernen aanzienlijk en aantoonbaar afgenomen.
• Willen we nog steeds dat onze dijken bereikbaar zijn voor iedereen, maar wel met duidelijke,  
 beperkende snelheidsmaatregelen die ook gehandhaafd kunnen worden.



LEEFBAARHEID & 
VEILIGHEID
Onze inwoners moeten en willen vaak langer  
zelfstandig blijven wonen. Leefbaarheid is meer dan 
alleen het hebben van voorzieningen. Het zijn juist 
de mensen die de leefbaarheid en veiligheid in onze 
gemeente waarborgen. Door de druk op onze zorg 
kan dit helaas niet altijd worden ondersteund door 
professionele hulp. Daarom is het enorm belangrijk 
dat we meer aandacht hebben voor bijvoorbeeld 
de mantelzorg en het ondersteunen van de talloze 
vrijwilligersorganisaties in onze gemeente die een 
enorme bijdrage leveren aan onze leefbaarheid en 
veiligheid. De menselijke maat moet weer centraal 
komen te staan!

LEEFBAARHEID
MANTELZORG Kleinschalige zorg zo dicht mogelijk bij huis is essentieel voor de leefbaarheid 

in onze gemeente. Wij ondersteunen dan ook kleinschalige zorg zoals de 
Merlijn in Doornenburg, de Minkhof in Bemmel of de talloze activiteiten bij het 
Dominicanenklooster in Huissen. Deze (en nieuwe) initiatieven verdienen onder-
steuning van de gemeente waar mogelijk. Het liefst zouden we dit vormgeven 
in nauwe samenwerking met de vele dorp- en wijkplatforms.
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EENZAAMHEID 
TEGENGAAN
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VRIJWILLIGERS We kunnen niet zonder vrijwilligers. Daarom vinden wij dat vrijwilligers meer 
professionele en financiële ondersteuning verdienen waar dat nodig is om 
deze vrijwilligheid in stand te kunnen houden. De talloze clubs, stichtingen, 
culturele centra en andere instellingen in onze gemeente moeten erop kunnen 
vertrouwen dat wij bereid zijn om hen te ondersteunen als dat nodig blijkt te 
zijn. Het is daarom belangrijk dat we ons flexibel en pragmatisch opstellen.

EENZAAMHEID 
TEGENGAAN

Een van de meest onderschatte problemen is de eenzaamheid waar veel  
mensen tegenwoordig mee te maken hebben. Ook in Lingewaard is dit  
probleem aanwezig, terwijl nog niet geheel duidelijk is in welke mate we met 
dit probleem te maken hebben. Wij vinden het belangrijk dat niemand in onze 
gemeente zich eenzaam hoeft te voelen en willen daarom een gericht onder-
zoek uit laten voeren. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten willen we 
een actieplan maken om deze eenzaamheid uit onze samenleving te halen. 
‘Met elkaar, voor elkaar!’ is ons devies!

PARTICIPEREN

LEEFBAARHEID

De gemeente moet een voorbeeld zijn als het gaat om laagdrempelig contact 
en oog voor haar inwoners. De gemeente zou dus meer moeten doen om 
burgers te betrekken bij de besluitvorming. Essentieel hierin is tijdige, duidelijke 
communicatie over zaken die belangrijk zijn voor Lingewaarders. Transparantie 
is daarbij van groot belang om het vertrouwen tussen burger en overheid te 
borgen.

VEILIGHEID
OPENBARE

RUIMTE
De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate het gevoel van 
veiligheid en woonplezier. Het kwaliteitsniveau in de openbare ruimte is voor 
ons belangrijk om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Wij willen ons 
inzetten om extra middelen beschikbaar te krijgen om dit kwaliteitsniveau te 
vergroten.
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VEILIGHEID

In de gemeente is het belangrijk dat we de afspraken die we maken met elkaar 
ook daadwerkelijk handhaven. Wel vinden wij dat een gewaarschuwd mens 
voor twee moet tellen. Eerst waarschuwen, dan pas handhaven is wat ons  
betreft de juiste manier om met elkaar aan onze veiligheid te werken.

De laatste jaren is telkens weer gebleken dat de aanrijtijden voor onze gemeente 
niet overal gehaald worden. Met name in Angeren, Doornenburg en Gendt 
zijn ambulances vaak niet binnen de wettelijke aanrijtijden aanwezig. Dit is 
niet alleen vervelend, het is ook gevaarlijk. Al onze inwoners hebben het recht 
op tijdige, acute medische zorg. Daarom willen we erop sturen om met alle 
betrokken partijen (zoals de zorgverzekeraars) in gesprek te blijven om deze 
aanrijtijden nog verder te verbeteren

In onze gemeente zijn tijdens bepaalde seizoenen van het jaar voor iedereen 
honderden arbeidsmigranten keihard aan het werk om onze agrariërs en onder-
nemers te ondersteunen tijdens seizoensgebonden werkzaamheden. Deze men-
sen moeten op een fijne en veilige manier gehuisvest kunnen worden. Daarom 
zal de gemeente actief meewerken met agrariërs en ondernemers die dergelijke 
huisvesting willen en kunnen realiseren. Maatwerk is hierin ons motto.

HANDHAVING

AMBULANCES
OP TIJD
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VEILIG WONEN 
VOOR IEDEREEN

• Moeten er in alle kernen kleinschalige zorgvoorzieningen zijn.
• Moeten inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties structureel worden  
 betrokken bij het tot stand brengen van gemeentebeleid.
• Is de openbare ruimte in de Gendtse wijk Lootakkers grondig verbeterd.
• Is er een ambulancepost in Lingewaard zodat iedereen op tijd de medische zorg kan krijgen die nodig is.
• Hebben we in kaart gebracht of onze inwoners zich eenzaam voelen én hebben we een plan om daar 
 een einde aan te kunnen maken.
• Praten we als politici niet óver onze inwoners maar mét onze inwoners. Daarom ondersteunen we  
 bewonersinitiatieven en willen we bijdragen aan de oprichting van zogenaamde burgerfora.
• Is er voldoende personele capaciteit om handhavingstaken uit te blijven voeren.
• Kunnen arbeidsmigranten op een fijne en veilige manier wonen in onderkomens die door ondernemers   
 en de gemeente samen gerealiseerd zijn.

OVER 4 JAAR



BELEVING & BEWEGING
Lingewaard heeft enorm veel te bieden! En wij  
vinden dat we meer en beter gebruik moeten maken 
van onze middelen om al dat moois meer bekendheid 
te geven. Hier liggen dus kansen voor onze recreatie-
ve instellingen, musea en campings. Wij vinden dat 
meer aandacht voor toerisme ook een enorme impuls 
kan geven aan onze lokale horeca, middenstand en 
detailhandel. Ook zien we hoe belangrijk beweging 
is voor een gezonde én gelukkige samenleving. Sport 
en spel is belangrijk van jong tot oud. Wij willen de 
komende jaren fors investeren in diverse initiatieven 
die meer beweging en samen sporten stimuleren.

BELEVING
DE PADEN OP,
DE LANEN IN!

Goede fietsvoorzieningen in onze kernen, wandelpaden & de lanen in en 
struinpaden in onze polders kunnen én moeten de impuls geven aan ons  
toerisme: “Het is fijn, in Lingewaard te zijn!” Daarbij is het van groot belang  
dat ook de resterende openbare ruimte voor zowel onze inwoners als toeristen 
van een goed en kwalitatief hoog niveau is.
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PUBLIEKSTREKKERS Onze toeristische trekkers zoals kasteel Doornenburg en fort Pannerden maar 
ook de vele kleine musea en beleeftuinen die onze gemeente rijk is horen meer 
aandacht te krijgen dan nu soms het geval is. Dit geldt ook voor het culture-
le aanbod in kleinere kernen zoals Haalderen en Angeren. Hiervoor moeten  
gelden vrijgemaakt worden. In onze ogen hoort hierbij ook een passende 
multifunctionele ruimte in Huissen om te voorzien in de behoeftes van haar  
inwoners en verenigingen.

EVENEMENTEN

SAMEN ZIJN WE
LINGEWAARD

Ingezet moet worden op het betrekken van de ondernemers op het gebied van 
recreatie en toerisme bij het verder versterken en verbeteren van de communica-
tie naar buiten toe. Zowel digitaal (internet, facebook, Twitter) als fysiek (folders 
en de vvv) mag er meer worden geïnvesteerd in instandhouding, verbetering en
uitbreiding van onze mooie gemeente.

BELEVING

De grote hoeveelheid aan evenementen die het jaar rond worden  
georganiseerd willen we blijvend ondersteunen. Onder andere door het  
behoud van de podiumwagen en het faciliteren van andere voorzieningen  
zoals dranghekken dragen we bij aan dit soort activiteiten. Behalve voor de 
sociale contacten zijn de evenementen goed voor de locale horeca en andere 
ondernemers en middenstanders.

SAMEN SPORTIEF! Onze sportaccommodaties zijn behalve een plek om te bewegen en sporten 
ook een belangrijke sociale ontmoetingsplek in veel dorpen. Door sport en 
bewegen dragen we bij aan een gezonde leefstijl. Wij ondersteunen daarom 
de ‘open clubgedachte’ en moet sport en bewegen voor iedereen toegankelijk 
zijn. Door een sportcomplex niet alleen aan een club te koppelen maar breder 
in een dorp te zetten laten we meer mensen meebewegen én genereert de club
hiermee inkomsten.

SAMEN SPELEN! De ontwikkeling van kinderen is voor een groot deel afhankelijk van het  
‘spelend leren’. Onze kinderen horen dat te kunnen doen op goede, fijne speel-
plaatsen waarbij de natuur meer centraal komt te staan. Wij willen daarom op 
korte termijn in alle kernen dit soort natuurspeelplaatsen creëren.

BEWEGING
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ZWEMLES IS 
VOOR IEDEREEN

In Lingewaard leven we ingeklemd tussen de grote rivieren én hebben we 
enorm veel water en waterpartijen. Het is dus logisch dat onze inwoners graag 
in deze wateren recreëren. Dat moet ook veilig kunnen gebeuren. Dat dit niet 
altijd het geval is blijkt uit het aantal landelijke drenkelingen de afgelopen  
jaren. Daarom stimuleren wij het zwemonderwijs voor bijzondere doelgroepen. 
Iedereen heeft recht op veilig zwemplezier toch?

BEWEGING

OVER 4 JAAR

• Zijn er natuurspeelplaatsen in alle kernen zodat onze jeugd in een fijne en gezonde omgeving kans krijgt  
 om te spelen.
• Willen we minder complexe regelgeving als het gaat om recreatie (zoals buitensporten) en landbouw-
 activiteiten in onze gemeente.
• Is de toeristenbelasting absoluut niet verhoogd.
• Wordt de geheven toeristenbelasting in overleg met onze ondernemers besteed.
• Hebben we (nog) duidelijkere bewegwijzering in onze natuurgebieden.
• Is er een centrale aansturing voor het toerisme in onze gemeente waarbij de diverse partijen samen- 
 werken en elkaar versterken.
• Heeft de gemeente een stimuleringssubsidie voor cultuurhistorische evenementen gerealiseerd.
• Is er een multifunctionele sporthal of sportlocatie gerealiseerd bij de Huissense vereniging RKHVV die de  
 ‘open club’ gedachte nog verder kan ondersteunen.
• Zijn er geen onnodige eisen en regels meer bij het organiseren van evenementen.
• Financieren we zwemonderwijs voor bijzondere doelgroepen zoals lage inkomens of statushouders  
 zodat ook deze mensen veilig kunnen zwemmen binnen en buiten onze gemeente.
• Zijn er losloopgebieden voor honden in de buitengebieden van onze gemeente. De inkomsten vanuit de  
 hondenbelasting mogen ook alleen maar gebruikt worden voor voorzieningen voor honden.
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KLIMAAT & MILIEU
Onze mooie gemeente vormt de groene buffer tussen 
de twee stedelijke gebieden Arnhem en Nijmegen. 
Dat is iets waar we echt zuinig op moeten zijn. We 
zien allemaal dat het klimaat de aandacht hoort te 
krijgen die nodig is. Maar we zien ook dat er nog 
veel dingen onduidelijk zijn. Welke doelen zijn  
realistisch? Zijn de gemeentelijke klimaatdoelen 
haalbaar en niet onbelangrijk ook betaalbaar? We  
moeten maatregelen treffen die passen bij de  
snelheid van de ontwikkelingen in de energiemarkt en 
moeten dus ook keuzes durven maken. Bij dit enorme 
vraagstuk is het van groot belang dat we als gemeen-
te maatwerk durven te leveren voor onze inwoners en 
ondernemers die een steentje bij willen dragen aan de  
energietransitie.

KLIMAAT
WATER We zijn gewend om te leven met het water in onze mooie gemeente. De Linge 

stroomt dwars door onze gemeente en we liggen ingeklemd tussen de rivieren. 
We willen dat de gemeente het initiatief neemt om al dat water een goede 
plek te geven in onze gemeente. Het hemelwater moet door ons zelf worden  
opgevangen en gereguleerd worden zodat we in tijden van droogte onze in-
woners en agrariërs kunnen voorzien van voldoende water.
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ZON Het opwekken van zonne energie is een belangrijk onderdeel van onze energie-
transitie. Als we de landelijke doelstellingen willen halen op de lange termijn, 
moeten we investeren op de korte termijn. Maar aangezien onze ruimte beperkt 
is door de rivieren, de steden om ons heen én de natuurgebieden willen wij niet 
dat ons landelijke gebied vol komt te liggen met zonnepanelen in weilanden 
en boomgaarden. Wij zien liever dat we stimuleren dat particulieren en onder-
nemers de ruimte zoeken op daken. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

WIND Wij realiseren ons dat de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energie van iedereen offers verlangt. Wij ondersteunen initiatieven van onder-
nemers en inwoners die door middel van windenergie een bijdrage willen leve-
ren aan deze opgave. Echter is het plaatsen van deze enorme beeldbepalende 
objecten geen sinecure. Alleen mét inwoners draagvlak mag deze plaatsing 
dus doorgang vinden.

SAMEN STA JE 
STERKER

KLIMAAT

Het ‘klimaatwiel’ hoeft niet in elke gemeente weer opnieuw uitgevonden te 
worden wat ons betreft. Wij willen een intensievere samenwerking met onze 
buurgemeenten om de klimaatdoelen te kunnen halen. Ook mag de bijdrage 
van de provincie en het rijk voor de opgaven die voor ons liggen wat ons  
betreft steviger zijn.
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MILIEU
Het terugdringen van de afvalstroom is een landelijke opdracht wat ons betreft. 
Maar dat betekent niet dat wij er niks aan willen doen. De gemeente moet het 
goede voorbeeld geven. Inkoop en gebruik van goederen en diensten die we 
als gemeente afnemen moeten duurzaam en lokaal worden ingekocht waar 
mogelijk. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit betekent dat wij als gemeente 
bij alles wat we doen in eerste instantie aan onze lokale ondernemers moeten 
denken.

Een gemeentelijke milieustraat is voor ons op dit moment geen optie. We 
staan achter het idee dat de ‘vervuiler moet betalen’. Dit betekent een heldere  
visie naar de toekomst gebaseerd op het terugdringen van afval, hergebruik 
(circulair) en goed scheiden loont. De gemeente dient een realistische ‘afval’ 
begroting op te stellen gebaseerd op de genoemde uitgangspunten waarin het 
goede gedrag van de inwoner wordt beloond met een eerlijk afvaltarief.

Een groenere wereld begint bij jezelf! De gemeente moet het goede voorbeeld 
geven wat betreft milieu- en klimaatdoelstellingen. Je kunt van je inwoners niet 
verwachten het goede te doen wanneer wij als gemeente niet het goede voor-
beeld geven. De gemeente moet groene initiatieven van onze inwoners dus met 
beleid en middelen ondersteunen.

We willen dat we als gemeente keuzes durven maken op het gebied van  
klimaat en milieu. We moeten dit met ons allen financieren, dus moeten we ook 
kunnen aantonen dat het in ons aller belang zal zijn. Onze inwoners moeten het 
vertrouwen hebben dat de keuzes die wij op klimaatgebied maken haalbaar 
en vooral betaalbaar zullen zijn. Wij kiezen voor realisme boven idealisme in 
dezen.

HET GOEDE
VOORBEELD

GEVEN

AFVAL & 
AFVALINZAMELING

GROEN?
GRAAG!

PARTIJPROGRAMMA 

REALISTISCH
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OVER 4 JAAR
• Blijft de vervuiler betalen voor het afval.
• Blijft groen/snoeiafval opgehaald worden door de gemeente..
• Blijft oud papier opgehaald worden door onze verenigingen.
• Is duurzaam én lokaal inkopen het uitgangspunt voor de gemeente en gemeentelijke instellingen.
• Zijn er significant meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en e-bikes gerealiseerd.
• Zijn er haalbare en betaalbare alternatieven om onze inwoners gasloos te laten wonen.
• Moeten inwoners eerder en beter betrokken worden als het gaat om de plaatsing van windmolens en  
 zonneparken in de openbare ruimte.
• Geven wij de voorkeur aan het plaatsen van zonneparken op de daken van de al aanwezig bedrijven 
 in onze gemeente.
• Kan er in sommige gevallen sprake zijn van zonneparken op agrarische locaties.



SAMEN 
OP WEG NAAR

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR!


