VERKIEZINGSPROGRAMMA: HET ROER OM ………..

ALGEMEEN PROFIEL VAN DE PARTIJ
Verenigd West Betuwe, afgekort VWB:
Een VWB stem is een stem op een betere toekomst voor ALLE inwoners van West Betuwe; VWB
gooit het roer om:
₋

VWB stimuleert uitvoering te geven aan het wensenlijstje per kern; de stem van de inwoner telt.

₋

VWB wenst een centraal gelegen politiebureau voor ieders veiligheid.

₋

VWB staat voor een “ja-mits beleid”, in plaats van een “nee-beleid”.

₋

VWB wil besturen met passie en betrokkenheid en dat niet de minderheid voor de meerderheid
gaat bepalen.

₋

VWB sluit niemand uit en is een partij voor iedereen, ongeacht afkomst, gezindte of geaardheid.

₋

VWB acht een gezonde gemeente met een verantwoord en evenwichtig financieel beleid
noodzakelijk.

₋

VWB geeft voorrang aan lokaal ondernemerschap, voorkeur voor lokaal gemeentelijke
aanbesteding en openingstijd winkels is keuze van de ondernemer.

₋

VWB maakt ruimte voor Woningbouw naar behoefte in elke kern; toegespitst op jong en oud

₋

VWB eist een visie op duurzaamheid met behoud van het karakteristieke landschap met duidelijke
haalbare doelstellingen; dus geen windmolens die dit vertroebelen.

₋

VWB pleit voor waardering en vrij baan voor vrijwilligerswerk.

₋

VWB vindt, dat de raad, het college en de ambtenaren er voor u zijn en niet andersom.

₋

VWB-raadsleden die met uw stem in de raad gekozen worden, zijn vertegenwoordigers, waar u
trots op kunt zijn. Zij doen hun uiterste best te realiseren, wat ze tijdens de verkiezingen hebben
beloofd.

Voorzitter C. Schook, stelt hierbij de eerste vier kandidaten aan u voor:
1. Gijsbert van de Water, lijsttrekker en fractievoorzitter
2. Bert van Erkom-Mos
3. Joke van Vrouwerff
4. Rita van Leeuwen-van Ewijk

UW STEM OP VERENIGD WEST BETUWE
IS EEN STEM VOOR EEN
VERENIGD WEST BETUWE VOOR IEDEREEN
WWW.VERENIGDWESTBETUWE.NL
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VEILIGHEID
Politiebureau
VWB pleit voor een centraal politiebureau voor alle kernen. West Betuwe is de grootste gemeente
van de Betuwe en daar is geen politiebureau. Dat is op z’n minst vreemd te noemen, daar veel
kleinere gemeenten in de Betuwe wel over een eigen politiebureau kunnen beschikken.
Dijkverzwaring
VWB is voor verdere dijkverzwaring om de veiligheid van alle kernen en haar inwoners te
garanderen.

FINANCIËN, BESTUUR EN ORGANISATIE
Regie gemeente
De gemeenteraad van West Betuwe dient de regie van het beleid strakker in de hand te houden.
De organisatie van de gemeente moet veranderen naar een regiegemeente door verdere integratie.
Verenigd West Betuwe is geen voorstander van het afstoten van uitvoerende taken als dit niet
wettelijk is opgelegd en aantoonbaar is vanwege nut en noodzaak en mag geen belemmering voor
de burger opwerpen. Raad is kader stellend en zet de kaders. College legt verantwoording af aan
de Raad. Heldere afbakening van taken en besturen met passie. VWB staat voor dat niet een partij
het standpunt van de Raad kan bepalen. Heldere afspraken tussen college en Raad. Het bestuur
is er voor u! Niet andersom.
Gemeente West Betuwe zal trendsetter worden als het gaat om:
Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regelingen moeten waar mogelijk worden beëindigd als de nut en noodzaak
of het behalen van schaalvoordelen niet is aangetoond. Er worden geen nieuwe
gemeenschappelijke regelingen aangegaan als deze niet wettelijk worden opgelegd. Verenigd West
Betuwe heeft een voorkeur om werkzaamheden uit te besteden aan plaatselijke en/of regionale
ondernemers.
Bij evenementen zoals de publiekstrekkers Rode Kruis Bloesemtocht, Samenloop voor Hoop,
allerlei fiets- en wandeltochten, Routes door de West Betuwe op cultuur en cultuurhistorisch gebied,
dorpsfeesten & culturele evenementen in alle kernen, is het voor toeristen dringen geblazen om een
hotelkamer of B&B te vinden. Tripjes naar de Betuwe worden steeds populairder. Een trend waar
ook het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van de lokale economie, meer van kan profiteren.
Juist zij mogen van ons lagere lasten en het verder terugdringen van overbodige regels verwachten.
Bevorderen van recreatie- en toerisme en stimuleren van lokaal ondernemerschap.
Klantgerichtheid ambtelijk apparaat
Het ambtelijk apparaat dient bedrijfseconomisch efficiënter, klantgerichter en flexibeler te werken
met een herkenbare invoering van contractmanagement met contractafspraken waarop gestuurd
en gerapporteerd wordt. De organisatie dient zodanig te worden ingericht dat de organisatie naar
de kernen toegaat in plaats van dat de burger naar het gemeentehuis moet gaan.
Het postvolgsysteem moet beter worden ingericht zodat de burger naar aanleiding van een vraag
niet alleen standaard het briefje ontvangt dat de vraag is ontvangen, maar dat opvolging en tijdig
rapporteren een automatisch onderdeel is in het afhandelingsproces. Vrijblijvendheid in een
klantgerichte organisatie past niet.
Projectmanagement
Programma’s en projecten dienen beheerd te worden met een bedrijfsplan als uitgangspunt en
uitgevoerd volgens een vaste methode met budgetbewaking. De raad moet op elk gewenst tijdstip
proactief worden geïnformeerd over de voortgang van projecten en of de financiële ruimte afdoende
is en aan de afspraken voldoet. Dit geldt evenzo voor de uit te besteden werkzaamheden.
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Transparantie
De gemeentelijke financiën, inclusief het financieel beleid, de informatievoorziening en
communicatie, dienen te voldoen aan wettelijke regels en daarnaast transparant te zijn voor raad,
college en burgers.
Gemeentelijke belastingen, grafrechten onderhoudskosten en leges
Geen verdere verhogingen van gemeentelijke belastingen en leges om tekorten weg te werken.
Het onderhoud van begraafplaatsen kan worden uitbesteed aan plaatselijke hoveniers. De kosten
die nu begroot zijn kunnen als dekking dienen voor de uitbesteding van het onderhoud. Wij gaan
voor hoge kwaliteit van onderhoud van begraafplaatsen.
Besluiten die voortkomen uit nieuw beleid en invloed hebben op de hoogte van de belastingen
dienen na de verkiezingen te worden genomen. De kiezer kan bij het uitbrengen van zijn/haar stem
daarmee rekening houden. Dit betekent dat grote investeringen zoals de ontwikkeling van een
industrie- of sportcomplex niet vlak voor gemeenteraadsverkiezingen mogen worden aanbesteed.
De financiële verantwoordelijkheid ligt dan bij de nieuwe raad.
Zaken als afvalverwerking moeten kostendekkend en marktconform worden uitgevoerd en niet
worden gebruikt als een alternatieve inkomstenbron. Zo zal de legitimiteit van gemeenschappelijke
regelingen steeds getoetst moeten worden. De OZB-verhoging kan slechts worden verhoogd met
gezinsindexcijfer (CBS) als dit het gevolg is van factoren welke buiten de invloed van de raad liggen.
Wij gaan voor een klantgericht ambtelijk apparaat, dat lokaal bestuurd wordt.
Wet Openbaarheid van Bestuur
Het uitgangspunt van Verenigd West Betuwe dat de gemeente er is voor de burger gaat zeker op
voor de financiën. De gemeente moet in een duidelijke jaarrekening verantwoording afleggen aan
de burger. Geen geheimen, maar volledige transparantie en wanneer er vragen worden gesteld, is
een snel en duidelijk antwoord gewenst. Alle behandeltermijnen zijn onverbrekelijk verbonden aan
de wet en dienen gerespecteerd te worden.

ECONOMIE EN BEDRIJVIGHEID
Verenigd West Betuwe gelooft in het potentieel van de inwoners van de gemeente West Betuwe.
Niet mauwen, maar poetsen. Daarom willen wij een kleine overheid, lage belastingen en zoveel
mogelijk ruimte voor de ondernemers.
Ondernemers, industrie, transportbedrijven, distributiecentra en handel
Nu de economie zich in de nasleep van Corona herstelt, wordt het hoog tijd dat de gemeente de
bedrijvigheid van de ondernemers ondersteunt. Niet door regelzucht, maar door de ondernemers
met raad en daad bij te staan in het realiseren van plannen. Er moet een cultuuromslag komen van
de ‘kan níét cultuur’ naar de klantgerichte ‘kan wél mits cultuur’. Oplossingsgericht denken en
werken, komt het ondernemersklimaat en daarmee de burgers van de gemeente West Betuwe ten
goede.
Er moeten geen grootschalige subsidies komen vanuit een geleide economie. Wij zijn voorstander
van een eerlijke concurrentie waarbij wel eerst gekeken wordt naar het belang voor onze plaatselijke
en regionale ondernemers.
Middenstand
Verenigd West Betuwe vindt dat winkeliers en handelsbedrijven die zich willen vestigen in de
gemeente ambtelijk optimaal moeten worden ondersteund met betrekking tot het verkrijgen van de
vereiste vergunningen.
Verenigd West Betuwe verwacht dan ook een oplossingsgericht werken van alle betrokken partijen.
Het tegengaan van leegstand van (winkel)panden blijft een prioriteit van Verenigd West Betuwe en
de eigenaren van de panden. Renovaties moeten snel en adequaat kunnen worden uitgevoerd.
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Verenigd West Betuwe is voor openstelling op de zon- en feestdagen. De gemeenteraad stelt hierbij
de kaders.
De raad dient te bepalen of de winkelsluiting al dan niet op zon- en feestdagen gehandhaafd blijft.
Overigens lenen niet alle kernen in de gemeente West Betuwe zich voor openstelling op zon- en
feestdagen. De winkelier is zelf goed in staat te bepalen of openstelling voor hem/haar rendabel is.
Agrarische sector
De agrarische sector is een grote speler in de Betuwe waarbij landbouw, fruitteelt en veeteelt een
prominente plaats innemen in de plaatselijke/regionale economie. Daarnaast heeft West Betuwe de
grootste fruitveiling van Europa waar de fruittelers uit de wijde omgeving hun producten aanvoeren.
Verenigd West Betuwe vindt dat aan deze sector zoveel mogelijk ruim baan gegeven moet worden.
Geen strenger beleid voor de landbouwsector dan de rijksoverheid voorschrijft.
Hoveniersbedrijven
Verenigd West Betuwe wenst geen groenonderhoud aan de AVRI uit te besteden vanwege het feit
dat bij gemeenschappelijke regelingen de politieke invloed te beperkt is.
Verenigd West Betuwe gelooft in marktwerking wat betreft onderhoud van het openbaar groen en
de begraafplaatsen binnen de gemeente en vindt dat dit aan plaatselijke hoveniers door
wijkverdeling gegund kan worden.
Binnen de randvoorwaarden kunnen meerjarige contracten afgesloten worden, mits de kwaliteit van
de dienstverlening voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Wegenbouwbedrijven
Verenigd West Betuwe wil waar mogelijk onderhoudswerkzaamheden aan wegen, trottoirs en
pleinen aan plaatselijke en/of regionale ondernemers gunnen. Prijs en prestatie worden daarbij
jaarlijks geëvalueerd.
Technische adviesbureaus
Verenigd West Betuwe is er voorstander van om vraagstukken op het gebied van ruimtelijke
ordening, weg- en waterbouw en civieltechnische zaken aan marktpartijen uit te besteden. Dit soort
bedrijven heeft veel specialistische kennis in huis en is voor dit soort vraagstukken voordeliger en
efficiënter dan wanneer de gemeente deze kennis wil (of moet) aantrekken.

VERKEER
Verenigd West Betuwe vindt dat het onderhoud van de wegen in nagenoeg alle kernen nog steeds
te wensen overlaat. Bij herstelwerkzaamheden mag de burger verwachten dat de overlast zo kort
mogelijk is.
Controle op de voortgang van dit soort werkzaamheden moet leiden tot minder ergernis voor de
weggebruikers en kostenbesparing voor de gemeente. Het is te gek voor woorden dat als een
project gereed wordt gemeld de nutsbedrijven vervolgens een claim kunnen leggen zodat er
opnieuw werkzaamheden verricht moeten worden.
Van de projectleiders mag verwacht worden dat zij de belangen van de gemeente hoger stellen dan
die van allerlei bedrijven. Hoge boetes moeten voorkomen dat opgeleverde projecten alsnog
worden opgebroken vanwege nalatigheid van de leverancier.
Centra West Betuwe ontlasten
Verenigd West Betuwe wenst bijvoorbeeld om het centrum van de kern Geldermalsen verkeersluw
te maken. Hiervoor is een aantal investeringen essentieel. Het belangrijkste onderdeel is een
tweede Lingebrug ter hoogte van de Randweg en deze vervolgens achter Buurmalsen langs laten
aansluiten op de Rijksstraatweg. De nieuwe Randweg in Tricht kan hier ook op worden aangesloten.
Zo wordt verkeersluwheid van dorpen Geldermalsen, Tricht en Buurmalsen bewerkstelligd.
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De nieuwe brug geeft ook de mogelijkheid aan de westzijde een nieuwbouwwijk, goed voor de
leefbaarheid en scholen voor de kernen Tricht en Buurmalsen, te realiseren. De opbrengsten van
vergunningen en verkoop van grond kunnen als dekking voor de realisatie van de brug worden
aangewend. Ook de provincie kan hier geld aan bijdrage, en zal dus om een bijdrage gevraagd
worden.
Daarnaast moet het vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Laden en lossen
zal gereguleerd moeten worden tussen 5.30 en 7.30 ’s morgens en na 18.00 tot 22.00 ’s avonds.
Vanaf daar kan de Randweg bereikt worden richting Culemborg via de 2de Lingebrug dan wel
richting de A15 om hun weg te vervolgen. Bij alle zijwegen dient het verbod voor vrachtauto’s te
worden ingesteld om zodoende de woonwijken niet te belasten.
In alle kernen moet een doordacht verkeersbeleid gevoerd moeten worden en de burgers dienen te
worden betrokken bij plantontwikkeling.
Verenigd West Betuwe is tegen sluipverkeer in Waardenburg en Beesd en vindt dat huidige
maatregelen niet ver genoeg gaan. We moeten meer gebruik maken van maximale mee-koppel
kansen voor het gebied en dan met name voor Waardenburg. O.a. veilige rondweg om
Waardenburg i.v.m. sluipverkeer, intercitystation voor Geldermalsen en bouwmogelijkheden en
oplossing voor sportvereniging in Waardenburg.
Verlichting wegen
Er dient bij de provincie politieke druk opgevoerd te worden om de fietspaden WaardenburgMeteren en Buurmalsen-Culemborg van deugdelijke verlichting te voorzien. Daarnaast verdienen
ook de schoolroutes extra aandacht.
Onderhoud wegen
Verenigd West Betuwe is er voorstander van om grote reconstructies zoveel mogelijk door
plaatselijke en regionale wegenbouwbedrijven te laten uitvoeren.
Het onderhoud aan wegen in het buitengebied laat op veel plaatsen te wensen over. Het
onderhoudsniveau moet worden opgevijzeld. Niet voor een zesje gaan als een zeven of acht
noodzakelijk is. Goede wegen zijn ook ons visitekaartje. Verder zoveel mogelijk milieueffecten
gebruiken bij aanleg van wegen en de ogen niet sluiten voor technologische ontwikkelingen.
Calamiteitenbrigade
Voor kleine calamiteiten zou een mobiele groep in het leven geroepen moeten worden die kleine
schades direct kan verhelpen zoals het rechtzetten van een paaltje, het goedleggen van een
trottoirtegel en het uitvullen van een kuil in de weg in plaats van eerst een papieren
formulierenstroom te moeten invullen.
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SOCIAAL DOMEIN
Samenleven, samen zorgen voor morgen en bouwen aan vertrouwen
Nu gemeenten steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg, is een nauwe samenwerking
met zorgverleners en mantelzorgers en verenigingen van zeer groot belang. Als gemeente dienen
wij de zorgbehoevenden daar waar mogelijk te ondersteunen, onze opdracht is de inwoners een
menswaardig bestaan te geven en de vrijwilligers die zich inzetten niet in de kou te laten staan.
Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende, kwalitatief goede en betaalbare
voorzieningen. Preventie, hulp bij zelfredzaamheid in een zorgzame samenleving zijn daarom
essentieel. De nieuwe taken in dit zogeheten sociale domein vormen de komende jaren een
belangrijke bestuurlijke en financiële opgave.
Het gaat immers om de zorg voor kwetsbare groepen en de inzet van veel geld. Politieke sturing op
het invoeringstraject is dan ook van groot belang. Zowel ten aanzien van het bepalen van de
beleidsaccenten als de wijze waarop (invoerings-)budgetten worden ingezet.
Verenigd West Betuwe is net als de gemeente Zaltbommel voorstander om overeenkomsten met
lokale zorgverleners voor 5 jaar aan te gaan. Dus geen regionale contracten voor 1 jaar, maar een
periode van 5 jaar die het mogelijk maakt om met elkaar op 1 lijn te komen over de kwaliteit van de
zorg, en ook over de zakelijke dingen als de behandelkosten, het op tijd indienen van declaraties
en de controle daarvan. Insteek van de lokale zorg is flink investeren in preventieve aanpak.
Ombudsfunctie
Verenigd West Betuwe wil voorkomen dat inwoners door alle besparingen en opeenstapeling van
kortingen onder de armoedegrens komen. Burgers kunnen bij een onafhankelijke raadsman/vrouw
voor hulpvragen terecht. VWB is voor persoonlijk contact en korte termijnen.

ONDERWIJS
Vrijheid van schoolkeuze
Verenigd West Betuwe heeft respect voor de vrijheid van godsdienst en schoolkeuze zoals in de
Grondwet is vastgelegd en zal zich vol inzetten om die verworvenheden te respecteren.
Primair onderwijs
Verenigd West Betuwe is er voorstander van om de voor- en buitenschoolse opvang op één locatie
onder één dak te huisvesten.
Verenigd West Betuwe vindt dat het primaire onderwijs de basis vormt voor een verdere ontplooiing
van onze kinderen. Alle aandacht dient er op gericht te zijn dat de kwaliteit zo hoog is dat de
leerlingen moeiteloos kunnen aansluiten op het voortgezet onderwijs.
Basisscholen moeten in de kleine kernen behouden blijven. Dit is goed voor de leefbaarheid. In dit
verband aandacht voor o.a. Buurmalsen/Tricht, Est, Rumpt, etc. Weliswaar heeft de rijksoverheid
richtlijnen uitgevaardigd waaraan de scholen moeten voldoen, doch door slim samenwerken,
kunnen wellicht de scholen die het nu moeilijk hebben toch blijven bestaan. Voorbeeld van slim
samenwerken is Beesd, waar scholen zijn samengegaan.
Voortgezet onderwijs
Verenigd West Betuwe hecht grote waarde aan de samenwerking tussen ORS Lek en Linge
vestiging de Lingeborgh, Helicon, Bouwmensen Rivierengebied en het Koningin Wilhelmina College
in Culemborg en VO-scholen in Tiel en Zaltbommel. Een goede afstemming op het voorbereiden
op het hoger beroepsonderwijs is essentieel voor de leerlingen.
Ook een regelmatige afstemming met de directie van de Helicon opleiding is vooral belangrijk voor
de agrarische sector, die toch een grote economische aanjager is voor de regio. De Fruit-Campus
is hiervan een goed voorbeeld.
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Wij streven naar een samenhangend aanbod in de doorlopende leerlijn voor 0 tot 12-jarigen in elke
kern van onze gemeente. In samenwerking met het onderwijs, ouders en betrokken lokale
organisaties zoals de kinderopvang, peuterspeelzalen, sportverenigingen en dergelijke, de
mogelijkheid hiervoor een brede school concept te ontwikkelen. Verbindingen tussen lokale
verenigingen en organisaties worden gestimuleerd. De bestrijding van onderwijsachterstanden,
drop-outs en laaggeletterdheid is essentieel.
Afspraken over het beheer tussen onderwijs- en opvangorganisaties en andere instellingen zijn
daarvoor essentieel en onmisbaar. Met het oog op het overhevelen van taken op het gebied van
jeugdzorg van de provincie naar de gemeente, streven wij naar intensivering van de samenwerking
tussen de organisaties op het gebied van jeugdbeleid en verdergaande ontschotting, ook in
financiële zin. Ieder kind heeft recht op een stabiele en liefdevolle gezinssituatie, maar er zijn
kinderen die ‘overbelast’ zijn en door problemen met zichzelf of in het gezin het hoofd nauwelijks
boven water kunnen houden. Voor die kinderen organiseren wij de zorg die nodig is om zich staande
te kunnen houden. Met de partners in het veld maken we afspraken hoe we ondersteuning kunnen
bieden aan probleemgezinnen.
Leerlingenvervoer en Regiotaxi vervoer
Verenigd West Betuwe realiseert zich dat zowel vrijheid van godsdienst als ook vrijheid van
onderwijs is vastgelegd in de wet. Niettemin baart het ons grote zorgen dat de kosten voor
leerlingenvervoer hoog zijn. Verenigd West Betuwe wil het initiatief nemen om straks tot een juiste
aanbesteding te komen, waarbij zowel de belangen van de ondernemer, de overheid en de leerling
tot hun recht komen. Zo kunnen bijvoorbeeld combinatieritten van leerlingen- en regiovervoer bij
aanvang en einde van schooltijden worden samengevoegd. Hierdoor kan er een aanzienlijke
kostenbesparing worden bereikt.
In het kader van Regiotaxi en Leerlingenvervoer vindt Verenigd West Betuwe dat marktwerking
voorkeur moet hebben. Plaatselijke en/of regionale vervoerders dienen voorrang te krijgen.
In dit kader zouden de plaatselijke en regionale taxibedrijven de handen ineen moeten slaan om zo
het hoofd te kunnen bieden aan andere vervoersaanbieders van buiten de regio. De gemeente heeft
nu eenmaal te maken met de Europese spelregels aangaande het aanbestedingsbeleid.

KUNST, CULTUUR, SPORT, RECREATIE EN TOERISME
Verenigd West Betuwe vindt het van belang, dat wanneer er beslist wordt tot aanschaf van een
nieuw kunstwerk in het straatbeeld, de omwonenden en de plaatselijke kunstverenigingen mee
mogen bepalen welk kunstwerk er uiteindelijk geplaatst wordt. Ook moet er aandacht zijn voor de
bestaande kunstwerken; dit is al in kaart gebracht. Extra aandacht in dit verband voor kunstwerk in
Haaften (brandweer).
Verenigd West Betuwe vindt dat voor het realiseren van kunstwerken ook plaatselijke kunstenaars
uitgenodigd moeten worden. Kunstwerken die vrijkomen bij veranderingen van het straatbeeld
worden zoveel mogelijk elders binnen de gemeente geplaatst.
Cultuur
De cultuur in de diverse dorpen moet zeker niet verloren gaan en juist gestimuleerd worden. Dat is
van groot belang voor de leefbaarheid in de kernen. Het behoud en het eventueel terughalen van
dorpsmonumenten van weleer wordt van harte ondersteund. Zeker omdat we gezamenlijk de poort
vormen tussen de Randstad en het Rivierengebied waarbij de Hollandse Waterlinie een belangrijk
aspect vormt alsmede de aanwezigheid van kastelen en diverse forten die een toeristische en
nostalgische waarde vertegenwoordigen. Dit zijn toeristische trekpleisters en van economisch
belang voor onze ondernemers.
Het moderniseren van bepaalde zaken is goed, maar mag niet ten koste gaan van het bestaande
dorpsbeeld. Het karakteristieke moet worden behouden en versterkt worden.
Er staan hier en daar borden met de geschiedenis van onze dorpen, maar deze borden worden niet
onderhouden. Bij elk dorp moet een informatiebord geplaatst worden waarop de
bezienswaardigheden en lokale monumenten vermeld staan. Dit is ook een visitekaartje van een
kern. Sluit aan bij de routes die worden ontwikkeld in de Gemeente West Betuwe op gebied van
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kunst, cultuur en cultuurhistorische gronden. Bij deze routes worden ook permanente bordjes
geplaatst in het projectplan Wegwijs in de Betuwe.
Verenigd West Betuwe meent dat er meer moet worden samengewerkt om dit soort zaken in kaart
te brengen en te ondersteunen. Ee goede aanzet is hiertoe al gemaakt door Stichting Kunst en
Cultuur West Betuwe die i.s.m. Corsoclub Geldermalsen, Bureau Toerisme Rivierenland e.a. routes
ontwikkelen met bijbehorende informatieborden.
Verenigd West Betuwe wil dat er in de plaatselijke nieuwsbladen en op de website van West Betuwe
meer ruimte en aandacht komt voor aankondigingen van evenementen, alsmede informatie over de
verschillende verenigingen. De verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente. Een
culturele agenda voor alle kernen van West Betuwe.
Discotheek De Rodenburg
VWB vindt dat discotheek De Rodenburg open moet blijven. De Rodenburg kan een rol vervullen,
in het tegengaan van hangjongeren en eventuele overlast. VWB wil meewerken aan jongerencentra
die gedragen worden door de bevolking. Rol voor dorpshuizen en plaatselijke horecagelegenheden.
Voor wat betreft beveiliging moeten er sluitende en harde afspraken worden gemaakt en zij moeten
onafhankelijk opereren.
Cultureel café
Verenigd West Betuwe vindt dat de gemeente een ruimhartig beleid moet voeren in financieel
opzicht en bij het verstrekken van vergunningen met betrekking tot initiatieven, die o.a. door
Cultureel Café wekelijks in de Schenkerij ”de Beurs” worden verzorgd, zoals optredens van amateur
bandjes, het houden van lezingen, uitvoeringen van toneelgezelschappen en dichters die voorlezen
uit eigen werk. Maar dit kan gelden voor meer culturele initiatieven. Cultureel Café is hier een goed
voorbeeld van.
Sport
Sport is niet meer weg te denken uit onze samenleving en voor iedereen moet het uitoefenen van
een sport mogelijk en toegankelijk zijn. De sport zorgt voor samenhang in de gemeente, is een
preventiemiddel en is belangrijk binnen het sociale domein.
We moeten met elkaar de mogelijkheid scheppen voor een gezonde sportcultuur in onze dorpen.
Alle initiatieven hiertoe moeten ondersteund worden.
Daar waar samenwerking mogelijk is, dient dit zeker onderzocht te worden om een breder draagvlak
te creëren. Eén groot sportcomplex met meerdere sportverenigingen kan beter werken dan veel
kleine clubjes, die soms moeite hebben om hun hoofd boven water te houden.
Verenigd West Betuwe wil dan ook clubs ondersteunen die vrijwillig een samenwerking aangaan tot
één grote vereniging binnen de gemeente.
Ook verenigingen, die aansprekende evenementen organiseren, moeten blijvend ondersteunt
worden.
Verenigd West Betuwe wil zo spoedig mogelijk komen tot een accommodatiebeleid.
Wij gaan alle sportverenigingen in de gemeente consulteren vanuit onze verbindende rol om te
bezien welke faciliterende en stimulerende rol wij kunnen vervullen.
Recreatie/horeca/toerisme
Er moet veel meer gebruik gemaakt worden van de kracht en schoonheid van onze regio in
Nederland. De Betuwe, de fruittuin van Nederland, met haar prachtige karakteristieke dorpen, met
de Linge hier kronkelend doorheen, de prachtige natuur, weilanden met de koeien in de wei en de
prachtige bloesem.
Verenigd West Betuwe steunt het particulier initiatief om voor de pleziervaart de mogelijkheid te
scheppen om bij horecagelegenheden aan te leggen en dat men ook ’s nachts met de boot kan
blijven liggen. Ook het stimuleren van ten minste een aanlegsteiger per kern moet gestimuleerd
worden.
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Verenigd West Betuwe vindt dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de jacht- en de
passantenhaven en van de Linge als toeristische trekpleister. Ook het hebben van een toeristisch
informatiepunt in de grotere kernen van West Betuwe moet gestimuleerd c.q. bewerkstelligd
worden. Liefst in samenwerking met de lokale ondernemers op gebied van toerisme-, recreatie- en
horeca. Verenigd West Betuwe meent dat initiatieven van de plaatselijke horeca ondersteund
moeten worden.
Verenigd West Betuwe vindt dat de Gemeente meer de schoonheid van onze streek moet
benadrukken door middel van bewegwijzeringborden die de toeristen wijzen op de diverse locaties
en mooie plaatsen. Hier is een rol weggelegd voor het Regionaal Bureau Toerisme. Dit initiatief
wordt al ontplooid door Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (SKCWB) i.s.m. Bureau Toerisme
Rivierenland. Er zijn in dit kader al vijf routes ontwikkeld door West Betuwe met permanente bordjes
en een landingspagina bij Bureau Toerisme Rivierenland.
De nationale Rode Kruis bloesemtocht is een zeer goed voorbeeld van een landelijk uitgegroeid
evenement, waaraan onder andere lokale muziekgroepen hun medewerking verlenen. Zo kunnen
er veel meer activiteiten op de rails worden gezet. Maar dit soort evenementen, die een landelijke
uitstraling hebben, moet ook voor de plaatselijke ondernemers meer effort bieden c.q. die
mogelijkheden moeten zeker worden onderzocht en gestimuleerd. Denk hierbij ook aan initiatieven
als Betuws Best, de Betuwe Proeft, Betuwe Lokaal, Betuwe verbindt en ondernemers met lokale
producten.

CENTRUMVOORZIENINGEN
In de diverse centra moet het beeld worden opgeleukt door bijv. bloembakken, evenementen en
terrassen. Er moet een bijdrage geleverd worden aan de leefbaarheid in de diverse kernen. Hier
moet ruimhartig meegedacht worden aan invulling voor diverse verbeter mogelijkheden vanuit de
diverse kernen en de plaatselijke initiatieven ondersteunen.
Verenigd West Betuwe is ook voor het behoud van de nog aanwezige oude panden e.d.
Nieuwbouw op plekken van niet-beeldbepalende gebouwen is mogelijk. Maar meer moet ingezet
worden op behoud van bestaande gemeentelijke monumenten.
Op plaatsen in alle kernen waar eerder gebouwen hebben gestaan, moet worden gestreefd
naar aanpassing van de architectuur (zie oude ansichtkaarten en archiefwerk) om de oude
dorpsbebouwing en de vroegere dorpssfeer te benaderen.
Voor grote bedrijven en industrie, waaronder ook de supermarkten, zal een plek gezocht
worden aan de rand van de kernen in West Betuwe. Winkelen en recreëren moet leuker
worden in West Betuwe. In de kern Beesd, Heukelom en Asperen is dit bijvoorbeeld nog
veel meer het geval. Behoud van het dorpsbeeld dient dan ook bewaakt te worden. Behoud van
basisvoorzieningen voor elk centrum. Faciliteren vanuit de Gemeente, zoals meer prullenbakken,
maar ook regelmatig leeghalen; AVRI-taken terug naar de Gemeente. Maak ambtenaren van de
buitendienst verantwoordelijk voor de uitvoering van het wijkgericht werken met bij voorkeur lokale
hoveniersbedrijven en met ondersteuning van Werkzaak.
Bij dorpsactiviteiten zou er veel meer uitgegaan moeten worden van culturele en andere
initiatieven. Goede voorbeelden hiervan zijn: Samenloop voor Hoop, GoWheels, Beachvolleybal,
de jaarmarkten/fairs, de Koningsdagmarkten, schaatsbanen, maar zo zouden er ook veel meer
muziekfestivals ondersteund kunnen worden. Denk hierbij ook aan de jeugdmuziekdagen, een
jazzfestival, Lingegracht concerten en culturele activiteiten.
Dorpsgezicht en leefbaarheid in de kernen
Laat juist de prachtige dorpsmonumenten in de vorm van straatmeubilair bestaan en breng de
zaken weer terug. Denk hierbij aan de dorpspompen in elk kern, Muziektenten en lokale initiatieven
ondersteunen. Breng de Brink in elk dorp weer in oude glorie terug. Behoud van dorpshuis, kerk,
school en enige sociale woningbouw is de rode lijn in het wensenlijstje van elke kern.
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WONINGBOUW
Stimuleren van verkoop woningen in uitbreidingsgebieden
De woningverkoop in West Betuwe, vooral in De Plantage in Meteren is door de economische
opleving weer volop in de lift. Verenigd West Betuwe wil een plan om woningverkoop aan de starters
te bevorderen. Het bevorderen van doorstroming van goedkope huurwoningen dient voortvarend te
worden aangepakt. Tiny huizen, Flexwonen, allerlei nieuwe woonvormen moeten met voorrang
worden opgepakt. Wij zijn voor vrij ondernemerschap voor de woningbouw.
Verenigd West Betuwe wil dat er in alle kernen naar behoefte woningen worden gerealiseerd.
Daarnaast zijn er wensen om de bedrijvigheid die momenteel nog aan de Rijnstraat plaatsvindt op
termijn te verplaatsen naar industrieterrein Hondsgemet. Op het opengevallen terrein zou dan
woningbouw kunnen worden ontwikkeld. Hondsgemet Noord moet beter worden ontsloten, in
combinatie met een tweede Lingebrug. (Ontlasten van verkeer door het centrum van
Geldermalsen); tevens ontsluiting van Buurmalsen en ook aansluiting op de rondweg Tricht.
Sociale woningbouw
Verenigd West Betuwe vindt het belangrijk dat er voldoende financiële ruimte komt voor mensen
die voor het eerst een woning willen kopen. Slimheid en creativiteit mag worden verwacht waardoor
woningen voor starters betaalbaar worden. Voldoende bouwen om scheef wonen tegen te gaan.
Gebouwen die hun functie verloren hebben, maar die geen monument of niet beeldbepalend voor
een kern zijn, mogen worden gesloopt. Op de opengevallen plekken kunnen dan woningen in de
sociale sector of voor senioren worden gebouwd.
Senioren
Woningen voor senioren dienen bij voorkeur in de buurt van het winkelgebied en voorzieningen te
worden ontwikkeld en gebouwd. Groepswonen 50+ is helaas ter ziele gegaan omdat het
gemeentebestuur en de woningbouwvereniging niet wilden meewerken. 15 jaar overleg, vergaderen
onderhandelen heeft tot niets geleid.
Verenigd West Betuwe meent dat bij de ontwikkeling van de woningen en voorzieningen de
belanghebbenden in een vroeg stadium hun inbreng moeten kunnen leveren.
Groepswonen moet actief weer worden opgepakt.
Huisvesting werknemers van buiten Nederland
Verenigd West Betuwe is tegen het realiseren van een hotel voor buitenlandse werknemers.
Concentratie van diverse bevolkingsgroepen is, ook vanuit sociale bewogenheid, niet wenselijk.
Verenigd West Betuwe is voorstander van het stellen van extra eisen met betrekking tot het
verschaffen van een Burgerservicenummer. De buitenlandse werknemer moet eerst aantonen dat
hij/zij passende woonruimte en werk heeft door het overleggen van een huurcontract en een
arbeidscontract.
Leefbaarheid in de 26 kernen van West Betuwe
Woningbouw in alle kernen moet mogelijk zijn zolang dit niet het authentieke karakter van het dorp
aantast dus architectuur van nieuwbouw die past bij het dorpskarakter.
Ruimte voor aanbouwen aan monumenten c.q. beeldbepalende gebouwen is er zeker, mits de
architectuur ondergeschikt blijft aan het monument/beeldbepalend gebouw. Passende
bestemmingplannen van monumenten worden ondersteund.
Verenigd West Betuwe vindt het belangrijk dat openbare gebouwen die in het belang van de
leefbaarheid van het dorp zijn, ruimte krijgen voor verdere ontwikkeling, zodat deze behouden
blijven. Kapitaalvernietiging moet voorkomen worden.
VWB is voor een groene entree van alle kernen. Zij stimuleren hierin het plan dat indertijd hiertoe is
opgesteld door Elings: “Uitstraling van de 26 kernen voor behoud van karakteristieke
dorpsgezichten en dijk”.
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Verenigd West Betuwe is ook voor tijdelijke woningbouw.
1. We willen dit mogelijk maken door geen verhuurdersheffing (corporaties voor tijdelijke woningen
vrijstellen van de verhuurdersheffing voordeel is al gauw 20.000 euro per woning).
2. Invoeren van een symbolische grondprijs voor 15 jaar. Na die periode wordt de normale
grondprijs verrekent.
3. Maximaal inzetten op het gebruik van kruimelregelingen, hierbij hoeft niet eerst het
bestemmingsplan gewijzigd te worden, maar kan direct aan de gemeente gevraagd worden om
op een niet-wonen bestemming een vergunning voor tijdelijk wonen af te geven. Binnen
8 weken duidelijkheid (is de tijd om de vergunning af te geven).
4. Aantrekkelijke prijs d.m.v. tijdelijke modulaire woningen die variëren van 20 tot 120 vierkante
meter snel mogelijk maken.
Scheef wonen aanpakken
Verenigd West Betuwe wil actief meewerken om op de huurwoningmarkt een verhuisketen op gang
te helpen. Met als doel meer mensen met een geschikte huurwoning en starters aan hun eerste
huurhuis te helpen. Een actieve rol is hier nodig om het gesprek aan te gaan met de 55- plusser die
met hun huidige huurprijs voor de grote gezinswoning een nieuwe kleinere woning wordt
aangeboden. Dat is gunstig, want huurders die al langere tijd in hetzelfde huis wonen, gaan bij een
verhuizing naar een kleiner huis vaak meer betalen.

MILIEU- EN BOUWVERGUNNINGEN E.D.
Verenigd West Betuwe vindt dat de gemeente oplossingsgericht moet meewerken aan het
verstrekken van milieu- en bouwvergunningen
Ook de omgevingsdienst, die werkzaamheden verricht voor de gemeente, heeft de opdracht om
deze klantgerichtheid uit te dragen bij het ontwikkelen van plannen aangaande ruimtelijke ordening
en het verstrekken van milieu- en bouwvergunningen aan particulieren en bedrijven.
Milieugevoelige activiteiten moeten door de gemeentelijke overheden worden gecontroleerd en
waar nodig moet worden opgetreden. De omgevingsdienst moet daarbij oog houden voor
prioriteiten.
Gemeente moet ook goed naar zichzelf kijken met de uitvoering van plannen om binnen de
afgesproken kaders blijven! Het verbouwen van het nieuwe gemeentehuis is begroot op
12,8 miljoen. Voordat we zijn begonnen met de verbouw worden de eerste overschrijdingen al
zichtbaar. Verengd West Betuwe vindt dat je binnen het plan moet bezuinigen of anders het plan
kleiner moet uitvoeren om binnen het afgesproken bedrag te blijven.
Duurzaamheid
Verenigd West Betuwe wil een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van West Betuwe
bijvoorbeeld door het vervangen van bestaande openbare verlichting door ledverlichting
Het gebruik van aardwarmte- en het isoleren van huizen en waar mogelijk andere energiebronnen
die het milieu zo min mogelijk belasten, worden door Verenigd West Betuwe ondersteund. Het
plaatsen van extra windmolens en biovergisters in onze gemeente zijn we op tegen.
Bij aanleg en reconstructies van wegen dienen zoveel mogelijk geluid beperkende materialen
gebruikt te worden. Achterstallig onderhoud van de wegen aanpakken en wegwerken, is
noodzakelijk; de wegen in West Betuwe weer in orde maken en achterstallig onderhoud wegwerken,
is erg belangrijk. Verkeersveiligheid staat voor ons voorop.
Veel wegen worden afgesloten en het werk gebeurt op een laag tempo, Verenigd West Betuwe is
ervoor om termijn-overeenkomsten af te sluiten met aannemers. Dit zijn ook nog te vaak aannemers
uit andere regio’s. Verenigd West Betuwe wil snel samen met Provincie en Rijk het onderhoud van
wegen aanpakken, door gebruikmaking van veel opcenten via belastinginkomsten wegenbelasting,
die kunnen worden aangewend voor onderhoud.
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TOT SLOT

Slogan: Verenigd West Betuwe staat voor een realistische, praktische
aanpak met oog voor wel en wee van de inwoners, in een dienstbare
gemeentelijke setting.
Het roer moet om……..
De leden van Verenigd West Betuwe die mogelijk met uw stem in de gemeenteraad gekozen
worden, zullen vertegenwoordigers zijn waar u trots op kunt zijn. Zij zullen datgene uitdragen wat
ze tijdens de verkiezingen hebben beloofd. VWB heeft de afgelopen raadsperiode constructief
invloed uitgeoefend en het debat niet geschuwd. Met uw steun en uw stem willen wij die invloed
vergroten in het belang van alle inwoners van West Betuwe. U kunt ervan op aan dat u met uw stem
op VWB kunt zeggen: “ik heb de goede keus gemaakt”.

UW STEM OP VERENIGD WEST BETUWE
IS EEN STEM VOOR EEN
VERENIGD WEST BETUWE VOOR IEDEREEN
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