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“Een visie zonder actie is een dagdroom,  

een actie zonder visie is een nachtmerrie.” 
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Inleiding 
 

“Wat voor een gemeente willen we zijn? Willen we ons volledig richten op Arnhem en Nijmegen, zodat 

we in de toekomst bekend gaan staan als “Lingewaardse slaapkernen”? Willen we de groene long 

blijven tussen deze twee steden of moeten we juist inzetten op meer industriegebieden en meer 

werkgelegenheid? Willen we de potentie op toeristisch en recreatiegebied gaan benutten en wat zijn 

de gevolgen van het doortrekken van de A15? Dit zijn enkele van de issues die nu en in de komende 

jaren gaan spelen. lingewaard.NU kiest daarin met deze programmavisie duidelijk positie met uw 

belangen voor ogen. Het is nu tijd om de bestaande structuurvisie af te stoffen en te herijken, zodat het 

buitengebied op een andere manier gebruikt mag gaan worden. Wij pleiten onder andere voor meer 

landelijke woningbouw in de voorheen agrarische gebieden en wij zetten ons in om het recreatieve 

potentieel van onze gemeente volledig te benutten. Wij hopen op uw steun!” 

 

Fractie lingewaard.NU 

 

Voor u ligt de ‘Programmavisie lingewaard.NU 2018-2022’, waarin wij per beleidsprogramma 

beschrijven welke punten de komende tijd in onze ogen belangrijk zijn voor de gemeente Lingewaard. 

Sinds 2010 maakt lingewaard.NU er een gewoonte van om geen verkiezingsprogramma neer te leggen 

dat na de verkiezingen in de la verdwijnt. De programmavisie is onze koers. Wij herijken deze 

regelmatig om zeker te stellen dat we een realistische koers blijven varen. Immers, alles om ons heen 

verandert telkens. Of het nu gaat om beleid van de rijksoverheid, beschikbare budgetten, 

maatschappelijke ontwikkeling of onze leefomgeving. Daarom kunnen wij niet star vasthouden aan 

een belofte eens in de vier jaar. Dat zou niet eerlijk zijn naar u en onszelf. Daarom moeten we het 

gewenste doel, het behartigen van uw belangen, in het vizier blijven houden, maar wel duidelijk zijn in 

de manier waarop dat doel het best te bereiken is. En als duidelijk wordt dat zaken door veranderingen 

geen recht meer doen aan uw belangen, dan moeten we daarin ook eerlijk zijn. Daartegenover staan 

telkens nieuwe ontwikkelingen, waarop u van ons een duidelijke, doelgerichte en eerlijke visie mag 

verwachten.  

 

U leest hierna welke trends en ontwikkelingen wij globaal onderkennen, die in de komende periode 

impact zullen hebben op het gemeentebestuur. Daarna beschrijven wij volgens de programma-

indeling van de gemeentelijke meerjarenbegroting, met welke visie en op welke speerpunten wij de 

komende periode onze pijlen richten. Wij zijn er niet de partij naar om losse flodders of populistische 

oneliners te produceren. Deze programmavisie telt 23 pagina’s. Wij dagen u uit om onze visie en 

speerpunten tot u te nemen. Heeft u vragen? Laat het ons weten! lingewaard.NU kijkt met trots terug 

op succesvolle jaren in het gemeentebestuur van Lingewaard. Wij zijn lokaal geworteld, bij onszelf 

gebleven in ons handelen en voor eenieder een betrouwbare partner geweest. Duidelijke taal, 

doelgerichte aanpak en een eerlijke, soms wat rebelse houding. Op dezelfde manier kijken we met 

vertrouwen naar de komende raadsperiode. Wij hebben de ambitie om door te pakken op de mede 

door ons ingezette verbetering van de gemeentelijke beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering. Wij staan 

met een frisse, enthousiaste en ervaren club mensen klaar om uw belangen te behartigen. Want 

bovenal vormen die belangen de basis voor onze visie en voor de punten die de komende tijd in onze 

ogen belangrijk zijn voor onze gemeente Lingewaard.  
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Trends en ontwikkelingen 
 

Onze visie op wat goed is voor de gemeente Lingewaard is niet gestoeld op samengeraapte 

opvattingen uit onze partij. Wij vinden het belangrijk om onze speerpunten af te stemmen op 

maatschappelijke ontwikkelingen, die met zekerheid of naar verwachting op de gemeente af komen. 

Gaandeweg zullen wij onze visie telkens blijven synchroniseren met nieuwe trends en ontwikkelingen, 

zodat onze koers realistisch en doelgericht blijft. Uit onder meer de VNG-reactie op de Miljoenennota 

voor 2018 halen we de volgende voor de gemeente relevante toekomstige ontwikkelingen: 

 

- De stijging van de zorgkosten, onder meer door vergrijzing van de bevolking en de kwaliteitsimpuls 

die nodig is in de verpleeghuiszorg; 

- De ontwikkeling van het BUIG-budget voor gemeenten. Gemeenten ontvangen een gebundelde 

uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Het 

uitgangspunt hiervan is dat de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid bij gemeenten ligt. 

De Participatiewet kent een budgettering systematiek. Dit is een financieringssystematiek die zo is 

ingericht dat het gemeenten moet prikkelen om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering en aan het 

werk te helpen en te houden. Het is onzeker of de huidige ontwikkeling van de rijksmiddelen voor de 

bijstandsgerechtigden zich doorzet. Gemeenten moeten steeds meer geld aanvullen uit andere 

budgetten; 

- De ontwikkeling van de ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Krijgen we mensen aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt, al dan niet met een lichamelijke of psychische beperking, bij reguliere werkgevers aan 

het werk? 

- De ontwikkeling van de digitale gemeentelijke dienstverlening aan burgers, inclusief de noodzakelijke 

aandacht voor informatieveiligheid; 

- De komst van de Omgevingswet (één nieuwe wet voor het omgevingsrecht, in plaats van 26 in de 

huidige situatie) met een andere rolverdeling tussen de overheid en burgers; 

- De consequenties van het Regionaal Programma Werklocaties (overaanbod van bedrijventerreinen) 

voor de gemeente, zowel financieel als qua werkgelegenheid; 

- De bestrijding van criminaliteit (tegengaan van ondermijning). Mogelijke beïnvloeding van de 

"bovenwereld" door de "onderwereld" en raakt de veiligheid van alle inwoners van onze gemeente. 

 

Daarnaast verwachten we in de komende jaren voortzetting, afronding of start van projecten die de 

afgelopen jaren in beeld waren. Voorbeelden zijn de centrumplannen in de verschillende kernen, 

verdere uitwerking/nazorg van decentralisaties in het sociale domein en de daadwerkelijke aanleg van 

de doorgetrokken A15. Groot aandachtspunt is de land en tuinbouw in onze gemeente. We kunnen de 

ogen niet sluiten voor de teloorgang van de van oudsher bestaande tuinbouw productiebedrijven. 

Binnen de sector is schaalvergroting het devies en zelfs dat komt heel moeilijk van de grond. Geen 

financieringsmogelijkheden bij banken voor vernieuwing van de veelal verouderde opstallen 

gecombineerd met een gebrek aan opvolging is fnuikend voor deze sector. Ondanks de 

‘herstructurering Glastuinbouw’ blijven veel bedrijven op de oude voet doorgaan; ze kunnen niet 

anders. Het is tijd voor herbezinning op de Herstructurering Glastuinbouw en een passend plan van 

aanpak dat wel werkt.   
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Visie en speerpunten per programma 
 
 
De kernwaarden van lingewaard.NU zijn: duidelijk, doeltreffend en eerlijk, DDE. We vertellen waar het 
over gaat, geven onze positie weer en zijn eerlijk over de resultaten. Met onze kernwaarden in het 
achterhoofd wordt ook de programmavisie geschreven en herijkt. 
 
Wij kiezen er bewust voor om onze programmavisie uit te schrijven volgens de programma-indeling 
van de gemeentelijke meerjarenbegroting. Waarom? Omdat het op deze manier duidelijk is waar de 
visie op gestoeld is, omdat we doeltreffend onze visie en speerpunten kunnen formuleren en we eerlijk 
kunnen zijn over bijvoorbeeld waar het budget vandaan moet komen. Onze ideeën zijn onderbouwd 
en herkenbaar te herleiden naar een meerjarenbegroting. 
 
Op de volgende pagina’s leest u de visie en de speerpunten van de volgende programma’s: 
 
Programma 1: Deelname aan de samenleving   pagina   6 
Programma 2: Bereikbaarheid en mobiliteit   pagina 15 
Programma 3: Bedrijvigheid     pagina 16 
Programma 4: Stad, dorp en landschap    pagina 17 
Programma 5: Wonen      pagina 18 
Programma 6: Klimaat en duurzaamheid   pagina 19 
Programma 7: Beheer en onderhoud    pagina 20 
Programma 8: Inwoner en bestuur    pagina 21 
Programma 9: Financiën     pagina 22 
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Programma 1 Deelname aan de samenleving 
 
Het programma ‘Deelname aan de samenleving’ behelst een aantal deelprogramma’s, te weten: 
 

a) Onderwijs,  
b) Cultuur en cultureel erfgoed,  
c) Handhaving,  
d) Sport,  
e) Recreatie en toerisme,  
f) Evenementen,  
g) Maatschappelijke voorzieningen en sociaal beleid 
h) Volksgezondheid 

 
Deelprogramma a: Onderwijs 

 

Onze visie: 

Als basale doelstelling voor het onderwijs in Lingewaard geldt: Ieder kind ontwikkelt zich zo goed 

mogelijk om optimaal te kunnen participeren in de maatschappij van vandaag én morgen. 

Lingewaard.NU ziet als visie de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC) centraal staan. Een IKC is 

een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  Kinderen spelen, leren en ontwikkelen zich. Het 

centrum biedt kinderen een uitgebreid dagprogramma gedurende het hele jaar. Een IKC is een 

voorziening waarin ten minste organisaties voor onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en 

buitenschoolse opvang in één organisatorische eenheid zijn samengevoegd.  

 

Het teruglopen van de aantallen leerlingen heeft er de afgelopen jaren al voor gezorgd, dat enkele 

scholen in onze gemeente zijn gefuseerd, zijn verdwenen of te kampen hadden met leegstaande 

klaslokalen. De trend van teruglopende aantallen zal zich voortzetten. We moeten blijven nadenken 

over slimme oplossingen om voldoende soorten onderwijs in de kernen aanwezig te houden. De scholen 

moeten al hun energie steken in de kwaliteit van dat onderwijs, niet in het gevecht om hun 

bestaansrecht. De gemiddelde leeftijd van de onderwijsgebouwen is zo hoog dat binnen tien jaar 

diverse scholen toe zijn aan nieuwbouw. Dat betekent dat de gemeente goed moet afwegen in een 

integrale aanpak welke problemen gelijktijdig aangepakt kunnen worden. Bij het plannen voor 

bijvoorbeeld het revitaliseren van woonwijken, direct ook de aanwezige scholen hierin betrekken. Bij 

het plannen van bijvoorbeeld ingrijpende renovaties of nieuwbouw van gymzaaltjes ten behoeve van 

het onderwijs, zoveel mogelijk concentreren op nieuwbouw op een bestaand sportcomplex. 

Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk de Tuinen IKC Het Sterrenbos op Het Zand in 

Huissen bij de ontwikkelingsplannen betrekken. 

 
Integrale Kind Centra (IKC) bieden de doorlopende leerlijn waarmee we onze kinderen tegenwoordig 
willen scholen. Omdat die doorlopende leerlijn de maatschappelijk gewenste vorm is, vinden wij dat 
deze voor elk kind bereikbaar moet zijn. In elke kern (behalve Ressen) is er dan minstens één. Wij streven 
deze spreiding van IKC binnen onze gemeente na.  
 
Om mee te kunnen doen is het essentieel dat eenieder kan lezen en schrijven. Dit zijn de 
basisvaardigheden die iemand in staat stellen om zichzelf verder te ontwikkelen. Iedereen moet mee 
kunnen doen. Laaggeletterdheid in onze gemeente moet daarom worden uitgebannen. Wij zien een  
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combinatie van participatie van bibliotheek en gemeente als uitgangspunt om dit speerpunt te 
realiseren.  
 
Goed gymonderwijs geeft ook een basisvaardigheid aan de kinderen en stimuleert om te blijven sporten 
na de onderwijsperiode. Dit is belangrijk voor de gezondheid, het levert besparing op voor de zorg zodat 
die middelen elders kunnen worden ingezet. Het is spijtig dat Den Haag niets onderneemt om meer te 
doen aan kwalitatief goed gymonderwijs, dus daar waar de gemeente haar verantwoordelijkheid 
samen met de scholen kan nemen, gaan we dat doen. Dit werkt onzes inziens het best in samenwerking 
met de beheerders van onze sportaccommodaties en de SWL. 
 

Onze speerpunten: 

1.Een integrale aanpak huisvesting scholen. Wij stellen samen met de onderwijsinstellingen een 
integrale aanpak op voor alle kernen, zie als voorbeeld de situatie van de scholen op de Zilverkamp in 
Huissen. Hierdoor zetten we gezamenlijk een stip op de horizon en werken we met een gedragen plan 
van aanpak aan het meest optimale plaatje. 
2.Minimaal één basisschool of IKC in elke kern (behalve Ressen) handhaven. Daar waar dit mogelijk is, 
willen wij de basisscholen zo uitgebreid mogelijk faciliteren en betrokken partijen enthousiasmeren. 
3.Het uitbannen van laaggeletterdheid in Lingewaard. Wij bieden een laagdrempelige toegang tot alle 
faciliteiten, en aanbieders van taaltrainingen en starten vervolgens een bewustwordingscampagne op 
om laaggeletterdheid uit te bannen. 
4.Meer beweging voor leerlingen op basisscholen. We streven naar bijvoorbeeld buurtsportcoaches 
als vaste vakdocenten die gymonderwijs geven i.s.m. SWL en de scholen. 
5.Het herinvoeren van schoolzwemmen. Aankomende raadsperiode wil LNU het schoolzwemmen 
weer terugbrengen in het basisonderwijs. Door instroom van statushouders, meer werknemers uit het 
buitenland die zich in Lingewaard huisvesten (en gezinnen starten) die weinig tot geen 
zwemcapaciteiten hebben en een toename van zwemongevallen in zijn algemeenheid, willen we met 
het invoeren van schoolzwemmen de basis van zwemmen weer een taak van de overheid maken. 
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Deelprogramma b: Cultuur en cultureel erfgoed 

 

Onze visie: 

Wat is een gemeente zonder cultuur? Cultuur maakt identiteit en persoonlijkheid. Zonder cultuur zou 

Lingewaard slechts een leeg omhulsel zijn. Wij zorgen voor de basisvoorzieningen, zodat u met uw 

familie kunt genieten van alle recreatie in Lingewaard. Ook zorgen wij voor een actieve gemeente en 

graag betrekken we u daarbij. We zetten in op behoud van een passend cultureel aanbod aan 

voorzieningen in de gemeente en het zoveel mogelijk stimuleren van actieve en passieve deelname aan 

culturele activiteiten. Een denktank uit verschillende culturele geledingen kan voor vernieuwende 

impulsen zorgdragen op gebied van het versterken van huidige culturele evenementen en het creëren 

van vernieuwende activiteiten op cultuurgebied. Te denken valt hierbij aan de instandhouding van het 

immaterieel cultureel erfgoed zoals de gilden/schutterijen in Lingewaard en pakken van de kans om 

van de prachtige Zandse kerk een sprankelend cultureel centrum te maken.  

 

De kleine kernen zijn inmiddels voorzien van een vaste bibliotheek voorziening in de sociaal culturele 

centra.  De bibliotheek wordt hier een plaats voor ontmoeting en cultuur. Cultuureducatie blijft een 

belangrijke pijler voor de toekomst van onze voorzieningen en verenigingen. Een pareltje in verval is de 

veldoven de Roswaard in Doornenburg, wat een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed is. Dit 

behoeft een stevige restauratieve ingreep om het verval te stoppen, wij streven ernaar om dit te 

verwezenlijken, in samenwerking met eigenaar en gebruiker. 

 

Recentelijk zijn er weer spectaculaire vondsten gedaan bij archeologisch onderzoek ten behoeve van de 

aanleg van de A15, zoals intacte grafkisten en beelden uit de romeinse tijd. Daarnaast zijn er 

belangrijke vondsten gedaan bij een Romeinse begraafplaats in de wijk Loovelden in Huissen. Wij willen 

deze vondsten graag via de archeologische dienst en de plaatselijke historische kringen tentoonstellen 

in onze gemeente en niet laten verstoffen in grote opslagplaatsen, zoals nu gebeurt, verscholen voor 

het publiek.  

 

Onze speerpunten: 

1.Ruimtes zoals ‘t Convent en de kerk op ’t Zand in Huissen geschikt maken voor exposities van kunst 

en cultuuruitingen.    

2.We streven naar een grotere zaal voor culturele uitvoeringen in Huissen in combinatie met ‘t Convent 

(fase twee Aloysiuslocatie). 

3.De evenementenagenda op park Lingezegen uitbreiden door middel van samenwerking te zoeken 

en huidige samenwerking te versterken met buurgemeenten om te komen tot meerdere evenementen 

waarbij cultuur en kunst de drager is.  

4.Op lokaal niveau het stimuleren van initiatieven op cultuur- en kunstgebied, waarbij muziek zoals 

het kleinschalige festival ‘Under The Milky Way’ als kunstvorm of de mogelijkheid om op of om Fort 

Pannerden een evenement als bijvoorbeeld Oerol te organiseren.  

5.Het verder ontwikkelen van de beschikbaarheid van cultuureducatie door het Cultureel Platform en 

de open Academie voor alle kernen. 

6.Het daadwerkelijk verplaatsen van de bibliotheek in Bemmel naar de Kinkel en het verplaatsen van 

de bibliotheek van Gendt naar de Leemhof. 
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Deelprogramma c: Handhaving 

 

Onze visie: 

De invoering van de nieuwe Omgevingswet brengt een uitdaging met zich mee voor toezicht en 

handhaving. Door vermindering van regels en vergunningen is er meer deskundig toezicht nodig. 

Immers het gaat om een integraal beoordelen van een situatie en niet om het vinken van 

veiligheidsvoorschriften. Risicogericht werken en systeemtoezicht moeten verder versterkt worden. 

Deze wetgeving zal de nodige verandering geven. Zo gaat de wetgever ervan uit dat er al integraal 

toezicht wordt gehouden en risicogericht gewerkt wordt. De regels blijven naar verwachting wel 

hetzelfde, er zal alleen een ander speelveld ontstaan enerzijds tussen overheden onderling en 

anderzijds tussen overheid, inwoners en marktpartijen.  

 

Handhaving in het buitengebied wordt bemoeilijkt door de eigendomssituatie van voor publiek 

toegankelijke percelen. Zo zijn onder andere Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat almede enkele 

particulieren eigenaar van grote percelen grond in het buitengebied. De gemeentelijke Boa’s hebben 

niet zonder meer de bevoegdheid om handhavend op te treden op deze gronden.  

 

Onze speerpunten: 

1.Wij pleiten voor concrete afspraken (convenant) met eigenaren van voor het publiek toegankelijke 

gronden in het buitengebied om ook hier adequaat handhavend te kunnen optreden. Hier ligt 

afstemming met de gemeente Over-Betuwe over handhaving in Park Lingezegen, ook na 2019, voor 

de hand.  

2.Wij zorgen voor voldoende capaciteit om alle handhavingstaken ook daadwerkelijk uit te voeren. In 

2018 zal blijken of er voldoende capaciteit voorhanden is om alle handhavingstaken uit te voeren met 

de huidige bezetting. Indien nodig zal lingewaard.NU voorstellen hiertoe indienen bij de 

gemeenteraad. 

 

 

Deelprogramma d: Sport 

 

Onze visie: 

Sport is een belangrijk onderdeel van onze programmavisie. Sport die door alle lagen van de bevolking 

beoefend kan worden op amateurbasis, oftewel: breedtesport. Een goed aanbod hiervan zorgt ervoor 

dat alle jeugd kan kennismaken met sporten. Het bevorderen van breedtesport is van belang uit sociaal 

oogpunt en voor een goede volksgezondheid.  

 

Daarnaast ondersteunen we de open club gedachte. Een voetbalsportcomplex niet alleen beschikbaar 

voor de voetballers maar ook voor ouderen die bijvoorbeeld gebruik willen maken van de 

accommodatie voor walking football, buitenschoolse opvang of andere activiteiten die op het veld of 

in kantine kunnen plaatsvinden. De samenwerking tussen gemeente en de verenigingen, 

vertegenwoordigt door Lingewaard Sport, heeft tastbare resultaten opgeleverd, weergegeven in de 

sportnota 2016-2020.  Wij stimuleren de voortzetting van deze samenwerking en ondersteunen de 

uitrol van de open club gedachte en de vitale vereniging als onderdeel van het stimuleren om jong en 

oud vitaal te krijgen. Samenwerking met de zorgsector is daarbij vanzelfsprekend. 
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Lingewaard heeft verhoudingsgewijs een groot aantal sportcomplexen, sporthallen en veel 

verenigingen met een eigen sportvoorziening. Grotendeels komt beheer en onderhoud voor rekening 

van de gemeente. Ledenaantallen lopen terug, mede door de vergrijzing en er ontstaat vraag naar 

anders bewegen en dus naar anders organiseren. Om de huidige accommodaties in goede staat te 

houden zal uiteindelijk financieel niet vol te houden zijn voor onze gemeente. Daarom zetten wij in op 

een tijdige herziening van het sport accommodatiebeleid. Niet meer voor elke kern klakkeloos een 

sportcomplex renoveren of vervangen door nieuwbouw, maar kijken wat slim is voor geheel 

Lingewaard. In de uiteindelijke keuze dient de samenhang met de ontwikkelingen op gebied van 

revitalisering wijken, het dichtslibben van wijken door benodigde parkeerruimte, de veranderende 

bevolkingsopbouw, de vraag naar ontmoetingsplaatsen voor ouderen meegenomen te worden. 

 

Als concreet voorbeeld hiervan denken wij aan het verplaatsen van sporthal de Brink naar een bestaand 

sportcomplex, bijvoorbeeld naast sportpark De Blauwenburcht. Het huidig sociaal cultureel centrum 

kan dan een grondige renovatie doorstaan, waarbij rekening wordt gehouden met de bovengenoemde 

ontwikkelingen. Het horeca gedeelte verplaatsen naar de achteringang behoort tot de mogelijkheden 

en geeft een nieuwe impuls voor een terras aan de waterkant. Parkeren aan de bunker zijde kan dan 

uitgebreid worden ten behoeve van het sociaal cultureel centrum en de horecafunctie. 

 

Daarnaast heeft de gemeente de zorg voor voldoende gymgelegenheid voor de scholen. Het OBC te 

Huissen heeft nu een tijdelijke sportzaal op park Rozendaal. Binnen 3 jaar moet er een definitieve 

sportzaal worden gebouwd in maximaal een straal van 2,2 kilometer van het schoolgebouw. Wij stellen 

voor om deze sportzaal mee te nemen in de bouw van een nieuwe sporthal ter vervanging van de Brink.  

 

Onze speerpunten: 

1.In 2018 het besluit nemen over verplaatsing van sporthal de Brink en over de vervanging van de 

tijdelijke sportzaal bij OBC Huissen. 

2.De sportaccommodaties als onderdeel van het gemeentelijk vastgoed worden zo veel mogelijke 

verduurzaamd.  

3.De mogelijke nieuwbouw van sportaccommodaties wordt zo veel mogelijk op één locatie 

geconcentreerd.  

4.De open club gedachte en de vitale vereniging worden zoveel mogelijk toegepast en ondersteund. 

5.Het inzetten van buurt- en sportcoaches voor het verspreiden van de open club gedachte. 

6.Het doorzetten van de intensieve samenwerking met Lingewaard Sport.  

 

 

Deelprogramma e: Recreatie en toerisme 

 

Onze visie: 

In het prachtige recreatieve landschap van Lingewaard is het goed toeven, dat weten wij als inwoners! 

Nu nog de buitenstaanders informeren en verleiden tot een toeristisch uitstapje in Lingewaard. In het 

Pannerdens Kanaal in Doornenburg ligt een aanlegsteiger, waarvan we momenteel niet veel vruchten 

plukken. Terwijl op regionaal niveau steeds meer gebruik wordt gemaakt van personenvervoer over 

water. Fort Pannerden en Kasteel Doornenburg zouden wel varen bij een goede aansluiting van 

Lingewaard op recreatief vervoer over de Rijn en Waal. Een beter gebruik van de aanlegsteiger in  
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Doornenburg zou een goede eerste stap naar die goede aansluiting van Lingewaard zijn. Wij willen  dat 

de aanlegsteiger wordt opgenomen als (tussen)stop voor de regionale recreatieve vaart. Daarbij hoort 

ook een goede inrichting van voorzieningen ter plaatse, zodat de trekpleisters als fort en kasteel 

eenvoudig en snel te bezoeken zijn (bijvoorbeeld elektrisch vervoer of fietsenverhuur).  

 

De plannen voor herinrichting van diverse uiterwaarden in Lingewaard zijn in uitvoering. Er is al veel 

gebeurd in bijvoorbeeld de Bemmelse en Gendtse Waarden. De plannen voor de Huissensche Waard 

zijn niet vastgesteld, zoals wij enkele jaren geleden hadden gehoopt. Om toch te voldoen aan de 

normen van het rijksbrede programma ‘Ruimte voor de rivier’, neemt de provincie Gelderland daar nu 

maatregelen. Toch rest ons nu een ambitie om de Huissensche Waarden meer toegankelijk en 

aantrekkelijk te maken voor recreanten. In een ultieme situatie komt er alsnog een toeristisch haventje 

nabij de Huissense kom, dat bereikbaar is via een aansluiting op de Nederrijn.  

 

De uitgestrektheid en de veelzijdigheid van de Betuwe maakt het gebied uitermate geschikt voor 

recreatieve uitstapjes per fiets. Goede bewegwijzering en bereikbaarheid van onze toeristische 

pareltjes is van belang. Daarbij hoort een kwalitatief goed onderhouden fietsroute netwerk. Wij gaan 

ervoor om nieuwe fietsroutes te creëren door het ‘rondje pontje’ uit te breiden met een fiets- en 

voetgangerspont naar onze buurgemeente Berg en Dal, waardoor er een prachtige recreatie 

uitbreiding ontstaat. 

 

Onze speerpunten: 

1.Een pontverbinding voor fietsers en voetgangers tussen Bemmel en de Ooijpolder. De fietsroutes 

van Millingen, Rijnwaarden, Kleef, Berg en Dal en de Ooijpolder naar Lingewaard krijgen een geweldige 

impuls door het uitbreiden van het ‘rondje pontje’ met een veerverbinding tussen Bemmel (K3 Delta) 

en de Ooijpolder.   

2.Het intensiveren van de samenwerking met gemeente Over-Betuwe op gebied van recreatie en 

toerisme. 

3.Het opnemen van de aanlegsteiger in Doornenburg als (tussen)stop voor de regionale recreatieve 

vaart. 

4.Het herinrichten van enkele oevers van het Zwanenbad tot een veilig en prettig strandbad. 

5.Het bevorderen van de samenwerking tussen Fort Pannerden en Kasteel Doornenburg. 

6.Het benutten van de locatie fort Pannerden en het gebied van fort tot het splitsingspunt voor een 

aantal nieuwe culturele activiteiten.  

7.Het restaureren van de veldoven de Roswaard in Doornenburg. 

8.Het intensiveren van tentoonstellingen van archeologische vondsten, bij voorkeur lokaal in 

samenwerking met Historische kringen.  

9. De kwaliteit van fietsroutes op hoog niveau brengen en houden. 

10.Daadwerkelijk budget opnemen in de begroting voor de ambities. 
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Deelprogramma f: Evenementen 
 
Onze visie 
Wat onze gemeente, onze steden en dorpen zo rijk maakt zijn de vele culturele evenementen. Er zijn 
traditionele evenementen die niet weg te denken zijn in de agenda’s van inwoners of recreatieve 
bezoekers. De kermissen zijn hiervan een goed voorbeeld. Maar is dat in de nabije toekomst nog steeds 
zo? De kermiswereld verandert in sneltreinvaart: slechts sporadisch komen er nieuwe attracties, er 
komen steeds minder inschrijvingen in de kleine kernen door kermisexploitanten, er komen steeds 
minder bezoekers, waardoor er een negatieve vicieuze cirkel ontstaat. Een tijdige herziening van de 
huidige opzet van de kermissen voorkomt wellicht het einde van de kermis in de kleine kernen. Er zijn 
veel initiatieven om nieuwe evenementen te organiseren in Lingewaard. Stuk voor stuk zetten deze 
evenementen Lingewaard op de kaart. Ieder voor zich maken ze het leven in Lingewaard mooier.  
 
Het huidige evenementenbeleid kent hierop een aantal beperkingen. Wij willen dat de creativiteit van 
initiatiefnemers van evenementen beloond wordt met goed, maar laagdrempelig beleid. We moeten 
jaarlijks terugkerende evenementen niet opzadelen met bureaucratie, maar bijvoorbeeld een 
vergunningaanvraag te verlenen voor een periode van vijf jaar. Wij pleiten voor een beleid van 
faciliteren en afstemmen. Het moet een feest zijn om een evenement te organiseren, zodat het 
evenement een feest is voor de deelnemende bezoekers èn de omgeving.  
 
Onze speerpunten: 
1.Het zoveel mogelijk faciliteren en bevorderen van evenementen. 
2.Versoepeling van jaarlijkse vergunningaanvraag voor terugkerende evenementen. 
3.Het verlagen van tarieven voor leges vergunningen voor evenementen. 
4.Het intact houden van de kermissen met name in de kleine kernen, door herziening van huidig beleid 
omtrent het organiseren van kermissen. 
 
 
Deelprogramma g: Maatschappelijke voorzieningen en sociaal beleid 

 

Onze visie: 

Wij zijn niet vergeten dat de ouderen in Lingewaard een cruciale rol hebben gespeeld in de opbouw van 

de kernen. U, uw ouders, of grootouders verdienen het om een fijne plek te hebben op hun oude dag. 

Daarnaast herkent lingewaard.NU dat stilstand achteruitgang is. De maatschappelijke voorzieningen 

bewegen daarom mee in de hedendaagse cultuur. Wij kijken naar wat reëel is, wat mogelijk is en wat 

wij kunnen bekostigen. 

 

Jeugdzorg wordt in principe geboden aan kinderen en jongeren van nul tot achttien. In Nederland wordt 

het stelsel van de jeugdzorg geregeld in de Jeugdwet. Die wet bepaalt dat de gemeenten bestuurlijk en 

financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp. De transitie naar de 

gemeente is afgerond en wij pleiten ervoor om gezamenlijke, heldere doelen te stellen en deze te 

toetsen. Jeugdzorg heeft aandacht nodig, aangezien de processen nog niet voor iedereen altijd even 

duidelijk zijn.  
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Onze speerpunten: 

1.Inzetten op ondersteuning initiatieven vanuit de inwoners voor andere wijze van dagbesteding voor 

ouderen, maar uiteraard ook als gemeente hiervoor initiatieven ontwikkelen. 

2.Vaststellen van duidelijke, doelgerichte en eerlijke doelstellingen voor de SWL, die ook gemeten 

worden en niet vrijblijvend zijn. De uitvoering van breed welzijnswerk voor onze inwoners heeft de 

gemeente belegd bij de Stichting Welzijn Lingewaard. Onder welzijn verstaat de SWL: een goede 

leefomgeving, een veilige en plezierige buurt, goede sociale omstandigheden, breed toegankelijke 

voorzieningen en participatie naar vermogen. In onze ogen is het nodig om voor al die elementen van 

welzijn concreter en goed controleerbare doelen te formuleren, zodat we als raad ook sturing en 

controle op de realisatie van de gewenste doelen kunnen hebben. 

3.Wij willen jongeren die in armoede opgroeien, zoveel mogelijk laten mee doen in de maatschappij, 

zodat zij een zo goed mogelijke kans krijgen om normaal te participeren in de maatschappij. 

Armoedebestrijding is vanzelfsprekend belangrijk om te zorgen dat mensen mee kunnen doen in de 

maatschappij. Met bijzondere aandacht is onze armoedebestrijding gericht op jongeren die in 

armoede opgroeien. 

4.Transparante toegang tot de WMO. Toegang tot de WMO en andere maatschappelijke 

voorzieningen is er voor elke inwoner die het nodig heeft. Of je ervoor in aanmerking komt, dient 

helder en eenduidig te zijn. Als je aan die criteria voldoet, dan moet je er ook snel en eenvoudig gebruik 

van kunnen gaan maken. 

 

 

Deelprogramma h: Volksgezondheid 

 

Onze visie: 

Voor lingewaard.NU ligt bij het beleid en de beleidsuitvoering op het gebied van volksgezondheid het 

accent op preventie. Een goede gezondheid voor zowel jong als oud is essentieel voor een passende 

deelname aan de samenleving. Dit begint bij het zoveel als mogelijk voorkomen van fysieke en 

psychische gezondheidsproblemen. Eigen initiatieven op dit gebied van inwoners of van instellingen 

op het gebied van de volksgezondheid willen wij van harte ondersteunen. Meer (buiten) bewegen en 

samen sportactiviteiten ondernemen is zowel voor het sociale welzijn als voor het fysieke welzijn van 

groot belang. De GGD ondersteunt de gemeente op deze terreinen waarbij wij veel belang hechten 

aan de preventieve maatregelen op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Wij geven 

gezondheidsbevordering een nadrukkelijke plek binnen het gemeentelijk subsidiebeleid. 

 

Naast preventie is uiteraard het van groot belang dat, wanneer dat nodig is de gezondheidszorg, onder 

meer in de vorm van de ambulancediensten, tijdig beschikbaar is. 

 

Voor Lingewaard.NU is naast het welzijn van onze inwoners ook het welzijn van de dieren in onze 

gemeente belangrijk. Ook hier dienen wij een betrouwbare overheid te zijn met bij de 

vergunningverlening aandacht voor landelijke en provinciale richtlijnen en een voor iedereen helder 

handhavingsbeleid.  
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Het Dagboek van Hendrik Groen heeft op een mooie wijze het beeld geschetst van de positie van een 

grote groep ouderen. Het niet meer betrokken zijn bij sociale gelegenheden zorgt voor een chronische 

eenzaamheid. Een mooie rol voor de gemeente om instanties bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld 

voorlees oma’s op school, opa’s als assistentcoach bij het voetbal, en noem zo maar op. 

 

Onze speerpunten: 

1. Meer aandacht voor eenzaamheid bij ouderen. 

2. Het bevorderen van de mogelijkheden van sportvoorzieningen voor jong en oud. 

3. Een betere en eerdere signalering bij risicovol gedrag van jeugdigen. 

4. Het bevorderen van een zo toegankelijk mogelijk openbare ruimte, waarin wordt uitgenodigd tot 

bewegen, conform de open club gedachte. 

5. Extra aandacht voor brandveiligheid en brandpreventie bij agrarische bedrijven. 
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Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit 
 
Onze visie: 
Voor een goed toegankelijke gemeente, zowel voor eigen inwoners als voor economisch en toeristisch 
verkeer blijven goede ontsluitingen een aandachtspunt. Door onze ligging, ingeklemd tussen Arnhem 
en Nijmegen, zijn we beperkt in ontsluitingsmogelijkheden. In overleg met onze buurgemeenten 
moeten we de kansen die er liggen wel pakken. Soms betekent een ontsluiting een oplossing in het 
algemeen belang aan de ene kant en tegelijk meer overlast door meer verkeersbewegingen voor een 
andere groep bewoners aan de andere kant. Helemaal te voorkomen is dit niet. Maar de pijn moeten 
we wel zo veel mogelijk verdelen.  
 
Niemand vindt in de file staan een goed begin van de dag, ook wij van Lingewaard.NU niet. Wij 
herkennen dat de doorstroom van het verkeer beter kan en wij willen ons hiervoor inzetten. Ook zien 
wij een verloedering van het landschap door de komst van dergelijke wegen. Een groene inpassing is 
hier de uitkomst. Zo kunt u blijven genieten van onze mooie gemeente maar toch op tijd op uw werk 
verschijnen, ‘the best of both worlds’. 
 
De komende periode zal worden begonnen met het doortrekken van de A15. Het tracé is vastgesteld 
en de inpassingswijze ook. Waar mogelijk zit de gemeente vooraan bij inspraakmogelijkheden die zich 
nog voordoen en zien we er nauwlettend op toe, dat we het maximaal mogelijke voordeel halen uit de 
inpassingsmaatregelen. Zowel qua (beeld)kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid, maar ook qua 
economisch belang. Lingewaard moet in aansluiting op de doorgetrokken A15 zorgen voor een goede 
bereikbaarheid en ontsluiting voor aanpalende industrieterreinen op ons grondgebied. Met de komst 
van de doorgetrokken A15 ontstaat de mogelijkheid om doorgaand (vracht)verkeer in de kernen te 
weren. Vanuit het noorden naar onze industrieterreinen moet bijvoorbeeld vrachtverkeer alleen nog 
mogelijk worden over de snelwegen en niet meer via de bebouwde kom van Huissen. Nu is de tijd om 
dat te gaan voorbereiden. 
  
Onze speerpunten: 
1.Uitvoering geven aan gemeentelijk mobiliteitsplan. In 2017 heeft de raad een budget vastgesteld 
voor de uitvoering van diverse werkzaamheden aan de wegen de komende jaren. Hierin zijn 
voorstellen opgenomen voor aanpassing van wegen om een doorstroming in onze gemeente te 
waarborgen. 
2.Het verminderen/ontmoedigen vrachtverkeer door Huissen.  We maken afspraken met (lokale) 
transporteurs over de mogelijkheden en onmogelijkheden van ontsluitingswegen door de gemeente 
Lingewaard. 
3.Geen nieuwbouw meer goedkeuren, zonder eerst ontsluiting en infrastructuur te waarborgen. 
4.Een optimale ontsluiting van de gemeente Lingewaard waarborgen. De ontsluiting van 
Lingewaard richting Nijmegen en Arnhem dient in overleg met de buurgemeenten optimaal 
beschikbaar gehouden worden. De lasten van verkeersbewegingen van zowel de toegangswegen als 
de uitgangswegen evenredig trachten te verdelen over de gemeente. Dit met inzet van alle mogelijke 
verkeersmaatregelen die voorhanden zijn.  
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Programma 3 Bedrijvigheid 
 
Onze visie: 
Iedereen heeft een talent. Wij willen dit talent tot bloei laten komen door een klimaat te 
bewerkstelligen waarin iedereen zijn of haar passie kan volgen. Samen zorgen wij voor een 
ondernemend Lingewaard, gedreven door uw ideeën. De gemeente moet topsport bedrijven om 
aantrekkelijker te worden voor uitbreiding en vestiging van bedrijven, dan denken we met name aan 
de industrieterreinen ‘Houtakker 2’ en ‘Pannenhuis 2’. Een alternatieve invulling voor de huidige 
bestemde soorten bedrijven moet mogelijk worden gemaakt. Ons hangt boven het hoofd dat de 
provincie niet-ontwikkelde industriegebieden zal blokkeren voor industriegebruik. Dat zou een 
ongekende financiële strop opleveren. Het is zaak voordeel te halen uit de doorgetrokken A15, met 
‘Park15’ even verderop als voorbeeld.  
 
‘Next Garden’ heeft een grote kans op succes door schaalvergroting toe te passen, maar ook door meer 
te halen uit de innovatieve kant die het project biedt. Wij willen dit project kritisch blijven volgen en als 
positieve financiële resultaten uit blijven, moet de spreekwoordelijke stekker eruit. Ook dat hoort bij 
goed beleid. Want is glastuinbouw nog wel levensvatbaar in Lingewaard? Is er nog wel behoefte aan 
een glastuinbouw concentratiegebied in deze regio? Ook hier zullen we kansen moeten grijpen die de 
doortrekking van de A15 ons gaat brengen. Immers; daardoor wordt onze gemeente qua ligging en 
bereikbaarheid een stuk interessanter voor klanten in Duitsland.  
 

Onze speerpunten: 

1.Heroverweging herstructurering glastuinbouw, meer ander gebruik dan land en tuinbouw toestaan 

in buitengebied. 

2.Lokale samenwerkingspartner met lokale bedrijven, door intensieve samenwerking met de 
ondernemersverenigingen. Leegstand in winkels in de kernen is een doorn in het oog. Maar tegelijk 
ook een maatschappelijke tendens die voortvloeit uit internetshopping. Het winkelend publiek heeft 
behoefte aan kleine, exclusieve winkels rond de grote trekkers als supermarkten. Wij zijn voor een 
creatieve denktank van gemeente, ondernemers en winkelend publiek, die samen nadenken over het 
gewenste aanbod en invulling daarvan. 
3.Marktpartijen benaderen om glasvezel daadwerkelijk aan te leggen in het buitengebied. Al dan niet 
in samenwerking met buurgemeenten. 
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Programma 4 Stad, dorp en landschap 
 

Onze visie: 

Met de ‘omgevingswet’ en nieuwe visie op wonen in het verschiet, kunnen wij ons nog meer profileren 
als het groene middengebied tussen twee grote steden. Ons landschappelijke karakter met recreatieve 
ontsluitingen te over, een rijke cultuurhistorie en een springlevend verenigingsleven bieden een ultieme 
kans om aan te sluiten op die nieuwe regelgeving en inzichten. Pakken die kans! Het al ontwikkelde 
landschap om ons heen, de uiterwaarden en Park Lingezegen verdienen onze blijvende steun.  
 
Het is in ons belang om hieraan bij te dragen en samen te werken met onze buurgemeenten of hen te 
ondersteunen. Park Holthuizen maakt de cirkel om ons heen rond en zorgt voor aansluiting van de 
groene zone tussen Lingezegen en de uiterwaarden. Een unieke kans om direct vanuit de woonwijk in 
het groen te duiken.  
 
Onze speerpunten: 
1.Verbeteren van het niveau van onderhoud van groen en wegen. Het lagere niveau van onderhoud 
van groen en wegen was de afgelopen jaren een geaccepteerde keuze. Simpelweg vanwege beperkte 
financiële middelen. Waar mogelijk is het nu tijd om dit weer op een hoger niveau te brengen, zodat 
de leefbaarheid in de kernen groter wordt en de uitstraling groeit. 
2.De winkelstraten in Huissen worden auto- en brommervrij. We komen de komende jaren tot een 
afronding van de centrumplannen. Deze plannen zijn de afgelopen jaren flink in uitvoering gebracht. 
Door hierop door te pakken moeten de kernen richting 2022 in grote mate voldoen aan de daartoe 
vastgestelde visies en wensen.  
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Programma 5 Wonen 
 

Onze visie: 

De gemeente kent een groot gebrek aan woningen voor starters en sociale woningbouw. Wat ons 
betreft moeten we hier verandering in brengen. Wij zijn tegen versnippering van nieuwbouwlocaties 
met ruimte voor vergunningsvrij bouwen. Dat is ingegeven door onze hang naar een samenhangende 
beeldkwaliteit. In plaats van “vergunning vrij” bouwen, spreken wij liever van “regelarm” bouwen, 
omdat er altijd een duidelijke regie vanuit de gemeente op onder andere locatie, omvang en impact op 
andere bewoners gewenst is.  
 
Nieuwe initiatieven waaronder ‘tiny houses’ en eco-woningen, dragen bij aan een maatschappelijke 
behoefte en duurzaamheidseisen. De gemeente stimuleert dergelijke initiatieven en ondersteunt met 
ruimte, raad en regelgeving. Inbreiding gaat voor uitbreiding, maar als inbreiding niet van de grond 
komt moet in overleg met de provincie sneller op gronden dicht bij de bebouwde kom gebouwd kunnen 
worden. Als voorbeeld het huidige gebied van Het Zand in Huissen.  
 
Daar waar herstructurering niet van de grond komt en eigenlijk trekken aan een dood paard wordt, 
dient herziening van de gebruiksmogelijkheden doorgevoerd te worden. Dat kan bedrijfsmatig een 
ander gebruik betekenen, maar ook bijvoorbeeld het omzetten van tuinbouwgebied in landschappelijk 
wonen. Hierbij dient aandacht te zijn voor de mogelijkheden van de huidige bewoners, veelal 
voormalige agrariërs zonder opvolging, met verouderde opstallen en kassen. Tijd om de helpende hand 
te geven in de vorm van ontwikkelingsmogelijkheden van huidige agrarische percelen. 
 
Onze speerpunten: 
1.Vergroten van de woningbouw in de kleine kernen. 
2.Het optimaliseren van inbreidingslocaties. 
3.De revitalisering van de wijk Zilverkamp een impuls geven door het verplaatsen van sporthal De Brink 
naar een bestaand sportcomplex in Huissen.  
4.Het stimuleren van Tiny houses en eco woningen, ook in nieuwbouwlocaties. 
5.Het tuinbouwgebied Het Zand openzetten voor kleinschalige woonontwikkeling.  
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Programma 6 Klimaat en duurzaamheid 
 

Onze visie:  
Heroriëntatie op het gebied van duurzaamheid, dat is wat Lingewaard in onze ogen moet doen. We 
moeten klimaatdoelstellingen upgraden als dit kan en onderbouwen als dit niet lukt. Wij zijn absoluut 
geen voorstander van nodeloos subsidiëren, maar willen initiatieven met een sluitende businesscase 
ruim baan geven. De daad bij het woord voeren: het begint bij jezelf! Energiebesparing begint bij alle 
inwoners, bedrijven en de eigen gemeentelijke huishouding, met een gemeente die vooroploopt om dit 
bevorderen, te beginnen met verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Daarnaast starten met 
zichtbare initiatieven, die voelbaar voordeel hebben voor iedereen. 
  
Windmolens in onze achtertuin? Het kost uitzicht. Maar is die prijs acceptabel als het ook wat oplevert? 
Zonnepanelen plaatsen rendabel? En wat te denken van nieuwe initiatieven? Is er bijvoorbeeld niet al 
veel meer te halen uit al het water dat langs en door onze gemeente stroomt? De gemeente moet in 
onze ogen een voortrekker, katalysator en verbinder zijn op het vlak van klimaat en duurzaamheid.  
 
Onze speerpunten: 
1.Inzetten op toepassen van nieuwe duurzame technieken, met een ‘nuchter boerenverstand 
afweging’ tussen financiële haalbaarheid, realistische terugverdientijd en ontwikkelingen. Dit geldt ook 
voor windmolens. 
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Programma 7 Beheer en onderhoud 
 

Onze visie:  
Een veilige en schone openbare ruimte voor iedereen, dat is waar we graag willen zijn. Waar mogelijk 
brengen we de kwaliteit weer naar een hoger niveau. Vanwege bezuinigingen in het verleden hebben 
we afgeschaald en dat heeft wat gedaan met de uitstraling en het effect op de leefbaarheid van de 
gehele gemeente. Het streven is om financiële ruimte te maken voor een hoger en duurzamer niveau 
van beheer en onderhoud, met daarbij aandacht voor meer biodiversiteit, waarbij de natuur meer 
mogelijkheden wordt geboden dan nu het geval is. 
 
We hebben met z’n allen ons afval uitstekend gescheiden. Dat deden we zo goed, dat we duurder 
werden dan voorzien, waardoor we min of meer ten onder gingen aan ons eigen succes. In 2020 moet 
het contract voor afvalstoffenheffing worden vernieuwd. We hebben de komende tijd nodig om een 
concept te schrijven, waarbij we met elkaar opnieuw succesvol zijn. Waarbij we erop kunnen 
vertrouwen dat gescheiden afval ook gescheiden wordt verwerkt en waarbij we duurzaam kunnen zijn 
in dat succes. Daarnaast moet het gemeentelijk ophaalplan aansluiten op de afvoerbehoefte van de 
inwoners en niet op de mogelijkheden van de gemeente. Minder vaak ophalen van afval mag niet 
veroorzaken dat afval opstapelt of op alternatieve, ongewenste wijze wordt afgevoerd. 

 
Waar mogelijk worden gemeentelijke sportaccommodaties gecentraliseerd. Bij ingrijpende renovaties 
wordt te allen tijde eerst gestreefd naar verplaatsen en vernieuwen in plaats van gescheiden locaties 
in stand houden en opknappen. Zo zou de gemeente wat ons betreft op termijn kunnen kiezen voor het 
centraliseren van voetbalvelden of het samenvoegen van sporthallen en bestaande sportlocaties, 
waarbij een goede bereikbaarheid van alle doelgroepen van groot belang is.  
 
Onze speerpunten: 
1.Het beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en sportcomplexen op kostendekkend niveau. 
2.De economische en technische veroudering van de panden meenemen als overweging bij 
verduurzaming alle gemeentelijke panden. 
3.Het onderhoud van het openbaar groen naar een hoger niveau brengen. 
4.Afschaffen van de inzameling van plastic afval in zakken. 
  



 

Pagina 21 van 23 
 

 
 

Programma 8 Inwoner en bestuur 
 
Onze visie:  
lingewaard.NU is sinds jaren kritisch op de wijze van samenwerking tussen de gemeente en de 
wijkplatforms. De afgelopen jaren zijn hier goede verbeteringen gemaakt. Wijkplatforms verdienen 
vanuit hun betrokkenheid met de wijk een plek in onze gemeente, maar zijn niet de enige ‘ogen en oren’ 
in de samenleving. Subsidie hiervoor dient ten goede te komen aan alle bewoners van Lingewaard. 
Naast de wijkplatforms bestaan er meerdere burgerinitiatieven, waar we graag naar luisteren. In het 
verleden hebben we meerdere thema-avonden georganiseerd en daar gaan we in de komende periode 
mee door. Daarnaast gaan we verder met het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke 
organisatie. Daar waar het kan pleiten we voor zo min mogelijk regels, maar ondersteunen we goed 
uitgewerkte initiatieven van burgers om zaken zelf te organiseren.  
 
Vanuit andere gemeentes komen verhalen van zogenaamde ‘spookraadsleden’: mensen die in de raad 
zitten en wel de vergoeding opstrijken, maar niet thuis geven bij raadsvergaderingen. Om te voorkomen 
dat dit ongewenste gedrag ook bij ons de kop opsteekt, pleiten wij voor invoering van een screening 
voor raadsleden. 
 
We kijken ook kritisch naar ons eigen proces. Wij werken vanuit onze politieke beginselen, deze vormen 
het uitgangspunt van onze programmavisie.  Daaruit volgen de genoemde speerpunten, waar we hard 
aan gaan werken om deze te realiseren. Het bestuur controleert de fractie, wat wil zeggen dat het 
bestuur per portefeuille met het betreffende raadslid om tafel zit en de voortgang bespreekt van de 
betreffende speerpunten. Raadslid ben je vrijwillig, maar dat betekent bij ons niet vrijblijvend. Ons 
proces is als volgt ingericht: Ieder onderwerp begint met ‘beeldvorming’. We gaan in gesprek met 
belanghebbenden, we onderzoeken de regels die van toepassing zijn, we zoeken naar overige feiten en 
informatie, scheiden hoofd- van bijzaken en we gaan in debat met belanghebbenden, met onze collega 
raadsleden en het college. Vervolgens gaan we over tot ‘oordeelsvorming’. In de fractievergadering 
(iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur) bespreken we met alle fractie- en steunfractieleden het 
onderwerp en leggen we voor en tegens op tafel. Vervolgens kiezen we positie in de ‘besluitvorming’ 
en uiten we duidelijk, doelgericht en eerlijk ons standpunt.  
 
Met trots kunnen we stellen dat we al onze speerpunten van de vorige periode hebben bereikt, maar 
dat betekent niet dat we hier lang van gaan genieten. Op naar de volgende periode, waarin we opnieuw 
voor de 100% gaan! Politiek bedrijven is een middel dat we inzetten, maar is zeker niet het doel. Wij 
kiezen bewust niet voor een verkiezingsprogramma. Waarom niet? We horen wel eens dat mensen 
alleen maar van ons horen, als er verkiezingen zijn. Dat begrijpen we. We zijn 4 jaar hard aan het werk 
om onze speerpunten waar te maken en veel tijd steken in profileren ‘voor de bühne’ doen wij niet, 
bewust niet. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, dat is wat u van ons mag verwachten. 
En als we onderweg uw mening willen, organiseren we een gerichte thema-avond met deskundigen en 
belanghebbenden. 
 
Onze speerpunten: 
1.Het verder verbeteren van de kwaliteitsverhoging van de gemeentelijke organisatie. De mede door 
ons ingezette kwaliteitsontwikkeling van de gemeentelijke organisatie gaat door. We willen de 
werknemerstevredenheid verhogen, doorstroommogelijkheden voor onze ambtenaren optimaliseren 
en vooral de juiste mensen op de juiste plaats krijgen en houden.  
2.Screening van raadsleden invoeren. Om te voorkomen dat er mogelijk niet integere raadsleden in 
onze raad komen, willen we een gerichte en doeltreffende screening van de raadsleden invoeren.  
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Programma 9 Financiën 
 

Onze visie: 

Het gaat beter in ons land, de crisis ligt achter ons en dit is ook in Lingewaard te merken. Maar dat 

betekent niet dat we Sinterklaas gaan spelen en ad hoc op ieder initiatief ja zeggen. U wilt toch ook 

weten waar de belastingcenten aan uitgegeven worden? Lingewaard.NU wil transparantie in de 

financiële huishouding en eerlijkheid over waar we mee bezig zijn. De beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk inzetten, met als uitgangspunt geen extra stijging van gemeentelijke belasting voor burger en 

bedrijfsleven. Dat dit niet altijd opgaat hebben we ervaren in de periode 2010-2012, toen we er als 

gemeente zeer slecht voor stonden.  

 

Dankzij onze forse maatregelen, die niet prettig waren om door te voeren, is er toen een basis gelegd 

voor een solide financiële huishouding. Daar plukken we nu de vruchten van. De afgelopen periode is 

dit gezonde financiële beleid consequent doorgezet, maar we moeten wel bij de les blijven en niet 

verslappen. 

 

De heffing van hondenbelasting moet stoppen. De hond werd als melkkoe gebruikt door de gemeente. 

Van de opbrengst hondenbelasting werden bijvoorbeeld lantarenpalen gekocht. Lingewaard.NU heeft 

daarom jaren geleden een amendement ingediend om de opbrengst aan te merken als een 

doelbelasting. Dat amendement werd raadsbreed aangenomen. Dat betekende dat voortaan de hele 

opbrengst aan hondenbelasting moest worden besteed aan het hondenbeleid: aanleg, beheer en 

reinigen van hondentoiletten, handhaving door Boa’s, controle op de aangifte van honden e.d. Het 

gevolg daarvan is dat de heffing weliswaar kostenneutraal voor de gemeente werkt maar de overlast 

door hondenpoep is daarmee niet opgelost. 

Er zijn baasjes die hondenbelasting betalen en dan vinden dat ze dan ook de hondenpoep overal kunnen 

laten liggen. Hondenbezitters in het buitengebied waarvan de hond nooit op een hondenuitlaatplek 

komt moeten wel belasting betalen. Afschaffen dus die hondenbelasting. Boa’s moeten zorgen dat de 

APV wordt nageleefd en de kosten daarvan horen niet (deels) op de hondenbelasting te drukken. Het 

maaien van groenstroken gaat weer onder het normale groenbeheer vallen. De gemeente hoeft alleen 

maar het bordje “hondenuitlaatstrook” bij een groenstrook weg te halen. 

 

Onze speerpunten: 

1.Een goed inzicht creëren op de toekomstige financiële risico’s en hier proactief mee omgaan. 

2.Een gezond en robuust financieel huishoudboekje hebben en houden, zodat we middelen achter de 

hand hebben (reserves) om bij tegenvallers niet direct het gevoerde beleid moeten omgooien. 

3.Wij pleiten ervoor om incidentele lasten te dekken met incidentele inkomsten en structurele 

uitgaven blijven dekken met structurele inkomsten. 

4.Voldoende voorzieningen voor voorzienbare toekomstige uitgaven opbouwen. 

5.De hondenbelasting afschaffen.   
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Contact met lingewaard.NU 
 

 

 

We hebben geprobeerd om onze visie en speerpunten zo duidelijk mogelijk op te schrijven, maar het 

kan heel goed zijn dat u vragen heeft of verduidelijking wenst op sommige punten. Mocht u na het 

lezen van deze programmavisie 2018-2022 vragen of opmerkingen hebben, of bent u geïnteresseerd 

geraakt in lingewaard.NU, neemt u dan alstublieft contact met ons op. U vindt meer informatie over 

onze partij op www.lingewaard.NU/contact. 

 

U bent van harte welkom om onze mooie partij te komen ondersteunen! Dit kan op allerlei manieren: 

1. Als lid. Als lid van lingewaard.NU wordt u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergaderingen 

(ALV) en stemt u mee over alle beslissingen die het bestuur voorstelt, maar kunt u ook zelf 

voorstellen voorleggen. 

2. Denktank lingewaard.NU. U bent enorm welkom om onze denktank te versterken. Wij vragen 

u ad hoc om aan te sluiten op onze fractievergadering op een specifiek onderwerp, maar u 

bent ook welkom als u nieuwe ontwikkelingen voorziet op een terrein, die voor de gemeente 

en dus voor onze partij belangrijk zijn of kunnen worden. Als lid van de Denktank hoeft u niet 

per sé lid te zijn van lingewaard.NU. 

3. Steunfractielid. U bent iedere dinsdag welkom op onze fractievergadering en u kunt 

meedenken over alle onderwerpen die er op tafel komen. Als steunfractielid bent u lid van de 

partij. 

4. PA-lid. Als PA-lid (Politieke Avond) mag u namens de partij op de Politieke Avonden aanwezig 

zijn en namens de partij mee debatteren over de betreffende onderwerpen.  

5. Raadslid. Wanneer u als lid van lingewaard.NU op onze kieslijst staat én u wordt door 

meerderheid van stemmen gekozen, dan wordt u raadslid voor onze partij. U bent dan 

aanwezig op onder andere alle raadsvergaderingen en de fractievergaderingen. 

 

U bent altijd welkom op onze fractievergadering, die doorgaans iedere dinsdagavond om 20:00 uur 

plaatsvindt in onze fractiekamer in de voormalige Aloysiusschool in Huissen. U kunt aanmelden door 

middel van het sturen van een mail naar info@lingewaard.NU.  

http://www.lingewaard.nu/contact
mailto:info@lingewaard.nu

