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Kandidatenlijst  PvdA Overbetuwe 2010 – 2014 
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19. Dinant Bekkenkamp 

20. Floor van Baal 

21. Bob Taanman 

22. Ettiene Baart         
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Overbetuwe bloeit             

      

 

Prioriteiten PvdA Overbetuwe 2010 – 2014      

 werk voor wie kan, sociaal netwerk waar nodig       

 ruimte, groen en groei slim combineren       

 impuls voor kunst en cultuur         

 de menselijke maat staat voorop        

 bestuurlijke (en organisatorische) kwaliteit       
 

 

Terugblik: Waar heeft de PvdA het verschil gemaakt?    

 

Financiën             

 

Inleiding op de Toekomstvisie+         

 

Bijlage - 1: visie op opgaven in Toekomstvisie+     
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Notities 
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 Overbetuwe bloeit 

 

“Overbetuwe bloeit” is het motto van de PvdA Overbetuwe voor de komende raadsverkiezingen. Overbetuwe is een combinatie 

van veel kernen met ieder hun eigen identiteit. De goede balans tussen die eigenheid en de gedeelde identiteit van de gehele 

gemeente is de kracht van Overbetuwe. Overbetuwe bloeit: veel verenigingen, gezonde financiën, een mooi buitengebied, goede 

woonomgeving, prima scholen, voldoende werkgelegenheid en een sociaal vangnet voor wie even hulp nodig heeft, het zijn 

resultaten om trots op te zijn. De gemeente staat er goed voor. Op dat fundament kunnen we de komende jaren verder bouwen.  

 

Om ook in de toekomst als gemeente te blijven bloeien, blijft er toch nog veel werk aan de winkel. De gevolgen van de 

economische crisis voor Overbetuwe, op de korte en lange termijn, zijn nog niet duidelijk. Zeker is dat we vanaf 2011 vanuit Den 

Haag minder geld krijgen. Misschien wel zoveel minder dat alleen schrappen en bezuinigen niet helpt. Dat vraagt van het 

gemeentebestuur de komende jaren realisme, rijkdom aan ideeën en creativiteit en het geven van impulsen waar nodig.  

 

Politieke programma‟s zijn vaak eindeloze wensenlijsten, waarbij geen echte keuzes worden gemaakt; alles lijkt belangrijk. 

Sinterklaas mag dan een oneindig gevulde portemonnee hebben, de politiek moet het met de beperkte middelen doen. De PvdA 

wil die keuzes wel maken; daarnaast bepleiten we vooral slimheid, zoeken naar nieuwe en andere oplossingen. In dit programma 

geven wij de 5 prioriteiten aan die wat ons betreft voorop staan: 

 

 Werk voor wie kan, sociaal vangnet voor wie het nodig heeft 
Het schrikbeeld van terugkeer van de crisis en grote werkloosheid zoals in de jaren 80 is nog niet verdwenen; we zullen 
veel aandacht moeten hebben voor het behouden en creëren van werk. En als dat niet lukt,  het geven van sociale 
zekerheid wanneer nodig.  
 

 Ruimte, groen en groei slim combineren 
Onze gemeente heeft veel kwaliteiten. Het gaat er om de ontwikkelingen zo in te passen dat die kwaliteiten blijven: 
ruimte, dorps karakter, veel groen, open gebieden tussen de kernen, maar ook voldoende woongelegenheid voor onze 
ouderen en kinderen. Die strijdige wensen moeten in slimme combinaties worden verwezenlijkt. 
 

 Kunst en cultuur hebben, zeker ook lokaal, een impuls nodig 
De kernen hebben goede ontmoetingsruimten voor cultuur en verenigingen nodig. Daar waar dat ontbreekt, dient de 
gemeente actief mee te helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om daarin te voorzien (scholen, kerken, nieuwe 
accommodatie). Culturele activiteit wordt actief bevorderd. 
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 Menselijke maat in de uitvoering 
In bijvoorbeeld onderwijs, volkshuisvesting en zorg heeft de schaalvergroting vaak voor kilte en vervreemding gezorgd. 
Het menselijk contact en aandacht voor de persoonlijke situatie verdwijnen te vaak als gevolg van standaard procedures 
en te weinig tijd (en geld) om voldoende aandacht aan elkaar te geven. Wij willen terug naar organisaties en verbanden, 
die beter bij onze dorpen en kernen passen: kleinschaliger, met oog voor de mens. Mensen moeten zich goed geholpen 
voelen in plaats van “snel afgehandeld” en van loket naar loket gestuurd. 
 

 Bestuurlijke (en organisatorische) kwaliteit moet omhoog 
De gemeente functioneert niet slecht, maar het kan beter. Minder slepende juridische procedures, beter overleg met 
bewoners in een vroeg stadium van planontwikkeling en meer, ook geformaliseerd overleg met dorpsraden en wijkraden. 
Meer investeren aan het begin van plannen en ontwikkelingen. 

 

 

De gemeente Overbetuwe bestaat uit een groot aantal dorpen en buurtschappen, met veel gemeenschappelijke zaken, maar ook 

met lokale bijzonderheden, die specifiek aandacht vragen. In dit verkiezingsprogramma geeft de PvdA aan wat zij de komende 4 

jaar voor de gemeente als geheel wil bereiken. Onze inzet bijvoorbeeld voor een menselijke samenleving geldt evenzeer voor een 

klein buurtschap als Indoornik als voor het dorp Elst waar iets minder dan de helft van onze inwoners woont. Dit programma zal 

de komende 4 jaar als leidraad dienen voor het besturen van de gehele gemeente Overbetuwe. Dat is de belangrijkste reden dat 

er in dit programma geen uitgebreide detaillering is naar de individuele kernen. Op specifieke punten die in enkele dorpen spelen, 

wordt ingegaan bij de uitwerking van de Toekomstvisie+. Verder wil de PvdA ook de komende 4 jaar bij de uitwerking van de 

Dorpsontwikkelingsplannen (DOP‟s) in overleg met de dorpsraden bepalen wat de resultaten zijn die samen gerealiseerd moeten 

worden. In dit verkiezingsprogramma dus geen korte termijn wensenlijstjes per kern. In plaats daarvan de toezegging van de 

PvdA dat wij de gemeentelijke inzet voor onze dorpskernen zullen realiseren in samenspraak met die kernen. 

 

Onze prioriteiten komen voort uit onze sociaal-democratische principes. In dit programma geven wij aan wat dat betekent voor 

Overbetuwe. Daarmee maken we duidelijk waar wij voor staan. U kunt op basis daarvan bepalen of die aanpak u aanspreekt, 

aansluit bij uw ideeën, uw stem vertegenwoordigt.  

Wat we niet doen is elke wens, elk belang behandelen. Door duidelijk te maken hoe wij oordelen en kiezen, maken we duidelijk 

hoe wij ons standpunt bepalen in een concrete zaak of afweging van belangen. 

 

De PvdA wil gelijke kansen voor iedereen. Wij willen een samenleving waarin iedereen, ongeacht geboorte of afkomst, iets van 

zijn leven kan maken. Ook wie van huis uit minder heeft meegekregen moet via onderwijs en werk zijn talenten volledig kunnen 

ontplooien. Iedereen verdient gelijke kansen. Verschillen mogen, maar ontstaan door de wijze waarop men zijn kansen benut; dat 

is een eerlijke samenleving. De overheid ondersteunt daarbij, maar de eigen verantwoordelijkheid van mensen mag niet worden 

vergeten. Een fatsoenlijke samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar ontmoeten..  
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Democratie betekent voor de PvdA dat de meerderheid beslist, maar met respect voor de opvattingen van de minderheid. 

Belangrijk daarbij is dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt in het betrekken en informeren van onze inwoners.  

Waar vrijheid tot zelfverrijking leidt, tot onvrijheid van anderen wordt, doen wij een beroep op solidariteit en op het nemen van 

verantwoordelijkheid. Waar nodig grijpt de overheid in.  

Bestuur midden in de samenleving, wederkerigheid (rechten én plichten), een sterk en „behoorlijk‟ bestuur zijn daarbij de kern.  

Met deze invulling van de sociaal-democratische principes nemen wij in 2010 graag weer de bestuurlijke verantwoordelijkheid op 

ons.  

 

In het eerste deel van dit programma gaan wij nader in op de 5 prioriteiten van de PvdA Overbetuwe voor de periode 2010 – 

2014. Daarna volgt een terugblik op de resultaten die de PvdA in Overbetuwe tot  nu toe heeft bereikt.  

 
Vervolgens zijn er 2 bijlagen toegevoegd.  

 De eerste geeft een uitwerking van de 21 kernopgaven uit de Toekomstvisie+ vanuit PvdA perspectief. Daarmee 
kunnen we met de andere partijen uit de gemeenteraad in overleg over het raadsprogramma voor de komende periode. 

 De tweede is de lijst met kandidaten die de PvdA willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 
 
Met dit programma maakt de PvdA Overbetuwe duidelijk, waarvoor zij zich wil inzetten, wat met en voor de inwoners van 

Overbetuwe bereikt kan worden. Aan u het oordeel of u die inzet en die aanpak steunt en uw stem gunt aan de PvdA bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2010. En met dit programma als basis nodigen wij u uit om gedurende de periode 2010 – 2014 

te blijven volgen of wij waarmaken wat wij beloven.   

 

Neem contact op als u vragen heeft of met ons in gesprek wilt over de verdere invulling. 

 

PvdA Overbetuwe -  www.overbetuwe.pvda.nl 

secretariaat: De Zuiling 35, 6662 RA Elst; tel. (0481) 350532; e-mail pvda-overbetuwe@online.nl 

Frank van Rooijen - lijsttrekker, frankvanrooijen@hetnet.nl 

 
 

 

 

 

Stem lijst 2 - PvdA Overbetuwe op 3 maart 2010! 
  

http://www.overbetuwe.pvda.nl/
mailto:pvda-overbetuwe@online.nl
mailto:frankvanrooijen@hetnet.nl
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Prioriteiten PvdA Overbetuwe 2010 – 2014 
 
De wensen in dit programma moeten worden gelezen in het licht van de heroverwegingen van de rijksoverheid en de gevolgen 
daarvan voor onze gemeente. Het woord “heroverweging” klinkt abstract: maar iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld als we 
spreken over dreigende bezuinigingen op de huurtoeslag, de kinderbijslag of vergoedingen in de zorg. 
Overigens zij benadrukt dat het ook gaat om kansen: veranderingen kunnen ook leiden tot een “herontwerp, een slimmer 
Nederland”. We zullen sociaal, sterk en slim moeten zijn. 
 

1. Werk voor wie kan, sociaal netwerk waar nodig 
 

Mensen maken zich zorgen over hun baan, hun inkomen, over woonlasten, stijgende prijzen, de opleiding van de kinderen. Als 

daar iets verandert, heeft dat effect op het mee kunnen doen in onze maatschappij. Solidariteit met burgers die daarbij een tijdelijk 

steuntje in de rug nodig hebben, is de maatschappelijke missie van de PvdA. De gemeentelijke overheid moet zorgen dat 

individuele inwoners weten waar ze terecht kunnen als ze (tijdelijke) hulp nodig hebben.  

Hier ligt ook een belangrijke taak voor de verenigingen, buurten en buren, familie, mantelzorgers, scholen en vrijwilligers. Zij 

kunnen als eersten een helpende hand bieden, soms tijdelijk, vaak ook langdurig. Juist deze ondersteuners, die van cruciaal 

belang zijn voor een goede samenleving maken het verschil; zij verdienen steun van de gemeente, zonodig professioneel en 

financieel. 

 

De PvdA vindt werk van groot belang voor welzijn en meedoen van burgers. Juist nu zal de gemeente meer moeten doen voor 

het scheppen van werk, door het nemen van initiatief, het participeren in bedrijfsrisico, het faciliteren van ondernemers en het 

stimuleren van burgers. De overheid mag de lokale ondernemer ook tijdelijk helpen door bijvoorbeeld goedkopere huisvesting, 

loon- of werkgaranties, ondersteuning met advies en begeleiding van starters en het actief inzetten van leer-werkplekken. 

 

Gezien de economische ontwikkelingen moeten we de komende jaren rekening houden met toenemende werkloosheid en verlies 

van vast inkomen bij onze inwoners. Waar uitsluiting dreigt, voert de gemeente een versterkt sociaal beleid. Iedereen heeft de 

plicht mee te doen, dus actieve deelname aan re-integratie en passende bij- en omscholing. Maar als je pech hebt of het even 

niet zelf redt, moet je erop kunnen vertrouwen dat de lokale overheid je aan boord houdt. 

 

Te realiseren: de gemeente Overbetuwe slaagt er in het verlies aan werk goed  te compenseren en beperkt daardoor de 
gevolgen van de economische crisis. Er is aandacht voor de arbeidsmarkt en experimenten in bemiddeling. Actief op zoek naar 
bedrijven voor op onze bedrijfsterreinen die zorgen voor werkgelegenheid. Extra medewerking voor bedrijven die werk opleveren 
voor herintreders, oudere werknemers, gehandicapten, nieuwe Nederlanders  en parttimers. De gemeente heeft de ambitie dit 
beter te doen dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten. 
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2. Ruimte, groen en groei slim combineren 
 

Overbetuwe houdt gelukkig veel open en groene ruimte, door de goede keuzes die de afgelopen 10 - 15 jaar zijn gemaakt. De 

grote bouwplannen concentreren zich op enkele plekken (Nijmegen Noord, Schuytgraaf en Westeraam). Maar er blijft nog steeds 

behoefte aan goede woningen. Die behoefte moet in belangrijke mate worden opgevangen door het afronden van die plannen.  

Wij kiezen voor modernisering en vernieuwing van bestaande kernen en de ruimtelijke offers die daarbij horen, zodat de open 

ruimte tussen de kernen kan worden beschermd. In het oostelijke deel van de gemeente is meer verstening: in het westelijk deel 

van de gemeente is ruimte voor organische en harmonische groei. 

 

Binnen de bestaande kernen is er ruimte voor herstructurering (nieuw voor oud) en verbetering van bestaande woningen. Die 

keuze moet de ruimte tussen de kernen open en groen houden. Dat is de basis die ook in de Toekomstvisie+ en de Woonvisie is 

gelegd en waar de PvdA volledig achter staat. De uitvoering daarvan moet de komende jaren ter hand worden genomen. 

Daarnaast wil de PvdA ruimte bieden voor beperkte uitbreidingen bij kernen, ook aan de westzijde, die passend zijn bij een 

stedenbouwkundige en ruimtelijke afronding. Een kwalitatief hoogwaardige aansluiting bij de open ruimte is daarbij een absolute 

voorwaarde.  

 

Met duurzaam bouwen belasten we - nu en in de toekomst - het milieu zo min mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of 

slopen van gebouwen. Een actieve opstelling in Overbetuwe bij duurzaam bouwen draagt daarmee bij aan de oplossing van 

wereldwijde milieuproblemen zoals de klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen.  

 

Het plan van de landelijke PvdA is er onder meer op gericht uiterlijk in 2020 één miljoen huizen volledig duurzaam te maken. Eén 

miljoen huizen wordt optimaal geïsoleerd en uitgerust met speciale verwarmingsketels die extra stroom leveren. Dat soort huizen 

heeft maar 50% van de energie nodig van wat een gemiddelde woning verbruikt. De PvdA Overbetuwe wil dat onze gemeente 

totaal 3000 (15% van ons woningbestand, één woning per dag) van die huizen realiseert, waarvan 1000 in de periode tot en met 

2014. Het voorbehoud van een passende financiering wordt daarbij wel gemaakt. 

 

Te realiseren: de gemeente treedt, conform de Woonvisie, in overleg met de dorps- en wijkraden om uiterlijk begin 2011 een 

door de bouwpartners gesteund plan voor de verbetering van de bestaande bebouwing en woningvoorraad op te leveren aan de 

gemeenteraad. De bestaande plannen worden gerealiseerd, tenzij de economische ontwikkelingen een vertraging noodzakelijk 

maken. Daarin worden de kleinschalige, particuliere initiatieven met voorrang meegenomen. 

In de komende raadsperiode benoemt de gemeente ook concreet de locaties waar in de periode 2014-2018 bouwplannen 

uitgevoerd kunnen worden 
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3. Impuls voor kunst en cultuur 
 

De gemeente Overbetuwe heeft een bescheiden aanbod van professionele kunst en cultuur. De steden Arnhem en Nijmegen en 

het dorp Bemmel vullen de regionale behoefte voor een belangrijk deel in. Wel kent onze gemeente een rijk aanbod van eigen 

culturele amateuractiviteiten, waarvan een deel op goed niveau. De mogelijkheden om deze activiteiten met een breed, lokaal 

publiek te delen zijn onvoldoende. Voor exposities of het geven van presentaties en uitvoeringen wordt regelmatig uitgeweken 

naar locaties buiten onze gemeente. Of er wordt gebruik gemaakt van (zeer) tijdelijke locaties en beschikbare (feest) zalen die 

zichtbare beperkingen opleggen aan de culturele en artistieke presentatie en prestatie. 

 

De PvdA is van mening dat de kunst en cultuur in onze gemeente meer aandacht en ondersteuning mag krijgen. Net zoals 

sportvelden en zalen een basisvoorwaarde zijn voor actieve en succesvolle sportclubs, zijn (vaste) ontmoetingsplekken en 

faciliteiten voor podiumkunsten zoals toneel, theater, zang en voor beeldende kunst zoals fotografie, beeldhouwen, keramiek, 

schilderen een voorwaarde om deze zaken ook in onze gemeente bij een breder publiek tot bloei te laten komen. Culturele 

activiteiten zijn een belangrijke basis voor lokale samenhang en verbondenheid en verdienen daarom de actieve steun van de 

gemeente. 

 

De PvdA vindt een „culturele autonomie‟ van de gemeente van belang, omdat het gezamenlijk deelnemen aan en genieten van 

culturele activiteiten de verbinding tussen de burgers versterkt. Het gaat daarbij van satire bij pronkzittingen tot try-outs van landelijke 

cabaretiers, van amateurkoren tot een meezingavond met Hollandse smartlappen, van lokale popbands tot klassieke kamermuziek.  

 

De ondersteuning en daarmee het aanbod en de presentatie kunnen verbeteren, ook zonder grote en kostbare investeringen. In 

de komende raadsperiode moet de start van die verbetering plaatsvinden, te beginnen in experimentele vorm. De kernen moeten 

de mogelijkheid hebben om cultureel aanbod goed te kunnen presenteren. Goede accommodaties, zowel tijdelijk als permanent, 

zijn een belangrijke voorwaarde om de lokale kunst en cultuur figuurlijk en letterlijk een podium te geven. Daartoe moet de 

behoefte worden gepeild en de mogelijkheid worden bekeken hoe in die behoefte te voorzien. Dat kan bijvoorbeeld door gedeeld 

gebruik en hergebruik van scholen, kerkgebouwen, vrijvallende (winkel)ruimten. Belangrijk daarbij is dat vanuit de culturele 

activiteit een stimulerende en inspirerende impuls wordt gegeven aan het zoeken naar plekken en niet andersom. Goede 

samenwerking met (semi-)commerciële bedrijven en de clubs en verenigingen is hierbij een voorwaarde.  

 

De PvdA wil een eigen cultuuraanbod in de gemeente bevorderen, zodat een lokaal, breed publiek wordt bereikt. Als dan blijkt dat 

die behoefte ontwikkeling van nieuwe accommodaties rechtvaardigt, dan moet daarin worden voorzien. 

 

Te realiseren: de gemeente helpt bestaande organisaties en initiatieven op cultureel gebied bij het vormgeven van een “cultuur 

platform”, dat lokale culturele initiatieven ondersteunt en activiteiten programmeert. Een goede vernieuwing van de afspraken voor 

accommodaties voor sport en cultuur (herziening van het oude STA-beleid) is daarvoor de eerste stap. 
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4. De menselijke maat staat voorop 
 

De burgers lijken het overzicht en hun gevoel mee te tellen kwijt te raken door schaalvergroting: zorg aan huis, medische zorg, 

belastingen, bedrijfsleven, energievoorziening, providers telecom, etc.: ons bestaan wordt sterk bepaald door grote en anonieme 

organisaties op afstand. Het contrast met het sociale klimaat in onze woonkernen (men kent elkaar, kleinschalig) wordt groot. 

Voor een deel is dit het gevolg van (doorgeslagen) marktwerking. Het menselijk contact en aandacht voor de persoonlijke situatie 

verdwijnen te vaak als gevolg van standaard procedures en te weinig tijd (en geld) om voldoende aandacht aan elkaar te geven. 

 

Het gevolg van schaalvergroting is dat instellingen steeds efficiënter gaan werken. Deze schaalvergroting heeft positieve effecten 

opgeleverd. Zo zijn grotere instellingen doorgaans professioneler en kunnen ze ervoor zorgen dat bijvoorbeeld scholen blijven 

bestaan die anders dreigen te verdwijnen. 

Sinds enkele jaren worden ook de nadelen van de schaalvergroting duidelijk: denk b.v. aan de enorme salarissen en bonussen. 

Het grootste nadeel is dat de menselijke maat verdwijnt, waardoor de burger het gevoel verliest dat hij er toe doet. Het idee dat 

alleen marktwerking tot het beste resultaat leidt voor de grootste groep, is een utopie gebleken. 

 

De PvdA vindt dat er actief moet worden gezocht naar mogelijkheden om de menselijke maat terug te brengen. Tussen 

bijvoorbeeld zorgvraag (oudere) en zorgaanbod werken grote instellingen en indicatiemechanismen.  Maar als je als oudere een 

wijkverpleegster of huishoudster nodig hebt, heb je een simpele dienst nodig, geen indicatiesteller, geen zorgmanager, geen 

ingewikkelde afrekeningen. Dat moet anders geregeld worden. Daar waar de rijksoverheid hierin verplichtingen oplegt zal de 

gemeente Overbetuwe zorgen voor een menselijke invulling. 

 

Er is genoeg ruimte voor lokaal initiatief en creativiteit. De gemeente moet deze vernieuwende projecten actief begeleiden. Een 

paar voorbeelden: 

 Particuliere bouwopdrachten moeten worden ondersteund; groepen of individuen kunnen zelf, al dan niet met steun van 
een corporatie, bouwen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aan groepswonen voor ouderen.  

 Thuiszorgmedewerkers kunnen hun eigen bedrijf beginnen. Dan kunnen houders van persoonsgebonden budgetten meer 
waar voor hun geld krijgen. 

 Duurzaamheid kan ook lokaal worden bevorderd door het geld van de provincie dat beschikbaar is gekomen door de 
verkoop van NUON in te zetten voor experimenten met lokale, kleinschalige energieopwekking.  

De regering stimuleert dat ons land “slimmer” moet worden. Laten we ons inzetten om dat zeker ook lokaal waar te maken. 
 
Te realiseren: de gemeente bereidt een experiment voor op het vlak van bemiddeling van huishoudelijke zorg, waarin de vraag 

naar zorg en aanbod van zorg elkaar in de wijk vinden, zodat de “verbinding” tussen de buurtbewoners wordt versterkt.  

Op het vlak van duurzaamheid wordt een experiment bevorderd met kleinschalige energieopwekking, zodanig dat de gemeente 

een serieuze stop zet in de richting van CO2 – neutraliteit. 
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5. Bestuurlijke (en organisatorische) kwaliteit 
 

De samenvoeging tot Overbetuwe mag als succes worden beschouwd. Toch gaat het bij te veel onderwerpen, zeker als het gaat 

om nieuw beleid nog niet goed (genoeg). Voorbeelden daarvan zijn de aanpak van de communicatie over de TBS kliniek in 

Zetten, de moeizame en langdurende gesprekken over het centrumplan Heteren,  de recente sport- en cultuurnota‟s. Vaak wordt 

na een lange aanloop pas (geforceerd) een goede aanpak gevonden. Die lange aanloop zorgt er echter wel voor dat de 

noodzakelijke slagkracht daaronder lijdt. De oorzaak ziet de PvdA voor een deel in de rolverdeling tussen College en Raad, de 

besturing van het ambtelijk apparaat en de vaak impulsieve reacties vanuit de politiek. 

 

In de nieuwe verhoudingen tussen raad en college is de gemeenteraad sterker geworden. Een goede gemeenteraad kan beter 

dan voorheen bepalen wat zij aangepakt wil zien, waar beleid aangepast moet worden. Deze kaderzetting, voor het totaal aan het 

begin van een raadsperiode en voor de verschillende dossiers gedurende de rit, is nog wel wennen. De gemeenteraad is vaak 

nog reactief; de agenda wordt voornamelijk bepaald door het College en de operationele activiteiten. 

 

De burger zou in de nieuwe verhoudingen een duidelijker plaats in de politiek-bestuurlijke besluitvorming moeten hebben. In 

Overbetuwe zijn goede stappen gezet in het betrekken van inwoners; de Dorpsontwikkelingsplannen, de actieve 

informatievoorziening (o.a website) vanuit de gemeente, de ontwikkeling van de Woonvisie zijn enkele voorbeelden daarvan. 

Maar daarmee is echte betrokkenheid van onze inwoners bij de beleidsvorming nog niet voldoende ingevuld. Als Overbetuwe 

haar inwoners echt wil binden en betrokken wil houden zal de burgerparticipatie versterkt moeten worden.  

 

De inbreng van de betrokken inwoners tijdens het beleidsproces moet worden versterkt, zowel vanuit belang van die burger als 

vanuit zijn/haar kennis van het onderwerp. Burgerparticipatie is meer dan alleen het aanhoren van burgers tijdens een 

inspraakmoment. De gemeente dient er voor te zorgen dat de burger, de inwoners van onze gemeente dus, actief en vooraan in 

de planvorming betrokken worden. Dat moeten we, ook formeel, verbeteren, slimmer organiseren. Dat stelt eisen aan individuele 

burgers, georganiseerde burgers en dorps-/wijkraden. Maar ook aan ambtelijke organisatie en wethouders. En natuurlijk ook aan 

de gemeenteraad. Dat is een leerproces, dat nog lang niet af is. 

 

Te realiseren: in de komende periode start een project bestuurlijke kwaliteit, waarin de gemeente komt tot stappen om de 

kwaliteit van het bestuur en de beleidsvorming te verbeteren. De betrokken inwoners van Overbetuwe worden eerder, actiever en 

breder bij nieuwe plannen aangehaakt. De mogelijkheden van de dorpsraden worden bezien en beter benut. Het proces van 

ambtelijke voorbereiding en uiteindelijke besluitvorming verandert daardoor.
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Terugblik: Waar heeft de PvdA het verschil gemaakt? 

 

Bij gemeenteraadsverkiezingen worden de plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Daarbij hoort ook een terugblik op de 

resultaten die in de afgelopen periode zijn bereikt door de PvdA Overbetuwe. In een goed samenspel tussen de PvdA-fractie en 

de PvdA-wethouder, Frank van Rooijen, zijn resultaten geboekt waar de inwoners van onze gemeente samen met ons trots op 

kunnen zijn. Als we ons beperken tot 10 hoofdpunten, komen we tot onderstaande lijst waar de PvdA Overbetuwe het verschil 

heeft gemaakt:  

 

1. De Brede Scholen zijn tot stand gekomen door de aanpak van Frank van Rooijen, waarin hij de vele partijen goed 
betrokken heeft. Het totale traject heeft alle doelstellingen gerealiseerd en is een succes geworden En deze eerste fase is 
afgesloten met een overschot(!) van €800.000. Onze wethouder heeft hier met steun van zijn fractie, het project op koers 
gehouden en impuls gegeven aan de voorzieningen in het dorp Elst. De gebruikers van de 4 brede scholen merken de 
voordelen. Er ontstaan steeds nieuwe initiatieven tussen partners die met elkaar samenwerken in voortreffelijke 
accommodaties. 
In Heteren is, met de aftrap voor het centrumplan, gestart met de bouw van de brede school en het zalencentrum met 
sportzaal. Ook hier heeft onze wethouder maatwerk kunnen leveren, de samenwerking binnen de brede school is in 
Heteren weer net even anders dan in Elst. Dit maatwerk is precies waar de Brede School voor bedoeld is: op lokaal 
niveau de scholen en andere voorzieningen op een inspirerende wijze bij elkaar brengen. 
 

2. De Woonvisie, met daarin aandacht voor betaalbaar wonen, is met sterke inbreng van de PvdA tot stand gekomen. Een 
lastige materie omdat de belangen van ontwikkelaars groot zijn, waar wij juist de belangen van onze inwoners voorop 
stellen. Er ligt nu een beleid met aandacht voor de noden van de zwaksten op de woningmarkt.  
Mogelijkheden zijn erfpacht, flexibel woonkeur, actieve steun voor initiatieven van particuliere groepsbouw en beter 
samenspel met de woningbouwcorporaties. Hun financiële slagkracht is een toenemende zorg.  
Al eerder is mede door de PvdA de starterslening tot stand gekomen waarbij mensen die eerste stap van huur- naar 
koopwoning gemakkelijker kunnen maken.  
 

3. De eerste Toekomstvisie van Overbetuwe is onder aansturing van Frank van Rooijen vastgesteld: Overbetuwe 
verbindt. Een visie waar op ons aangeven ook veel aandacht wordt gegeven aan de sociale infrastructuur, de 4

e
 laag 

genoemd. Het binden van mensen, oog voor de menselijke maat, waardering en ondersteuning voor de kracht van de 
lokale gemeenschap zijn de PvdA-punten die we daarin terug vinden. Zie verder de bijlage, waarin de PvdA de 21 
opgaven van kanttekeningen en kleur voorziet. 
 

4. De fractie van de PvdA heeft zich sterk gemaakt voor een kleinschalig theater in Elst, De KiK. Met name op ons 
initiatief heeft de gemeenteraad ingestemd met het verkennen van de mogelijkheden daarvoor. Het heeft helaas nog niet 
geleid tot het realiseren van een goede podiumvoorziening. Maar door de sterke inzet van de PvdA fractie is er meer 
aandacht voor cultuur en krijgen initiatieven op dat vlak, naast sport, ook een kans in de gemeenteraad en het 
gemeentelijk beleid.  
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5. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in Overbetuwe succesvol ingevoerd dankzij de persoonlijke inzet 
en betrokkenheid van onze PvdA-wethouder, Frank van Rooijen. De regio Arnhem heeft zelfs belangrijke delen van de 
Overbetuwse aanpak overgenomen, waardoor ook daar zij die afhankelijk zijn van deze voorziening hun eigen keuzes 
kunnen maken. In het licht van de veranderingen in AWBZ en zorgstelsel, is de Wmo een belangrijke investering in de 
sociale toekomst van onze gemeente. 
 

6. Onze fractie heeft voortdurend aandacht gevraagd voor de positie van de minima in onze gemeente. Dat heeft geleid tot 
de afspraak om het volledige minimabeleid in de eerste helft van 2010 te herijken. We willen dan weer bezien of iedereen 
die gebruik moet maken van een vangnet dat ook echt doet en wat er moet veranderen om die groep gericht te kunnen 
blijven ondersteunen. Verder zijn we blij dat onze wethouder er goed op toeziet dat het huidige beleid adequaat en met 
oog voor de doelgroepen wordt uitgevoerd. 
 

7. Het plan voor een jeugd-TBS instelling in Zetten heeft de afgelopen jaren tot veel beroering geleid. De fractie van de 
PvdA vindt het TBS systeem van waarde voor onze maatschappij, waaraan medewerking verleend kan worden. Zij was 
van mening dat een goede inpassing op de beoogde locatie mogelijk is, onder voorwaarde dat het past binnen het (aan te 
passen) bestemmingsplan. Met dat vertrekpunt hebben wij, in de gemeenteraad en daarbuiten, een constructieve en 
consequente inbreng gehad.  
Wij hebben ons ingezet voor een goede dialoog over dit gevoelige onderwerp. Mede door ons aangeven is ingezet op 
ronde tafel gesprekken waar we wel meer resultaat van hadden verwacht. In ieder geval zijn wij in Zetten de straat 
opgegaan om persoonlijk de discussie met de bewoners aan te gaan en ons standpunt direct en persoonlijk toe te lichten. 
Hoe dit proces uiteindelijk zal aflopen is nog onzeker. 
 

8. De woningbouwlocatie Westeraam ontwikkelt zich voorspoedig, ook nu de economie stagneert. Frank van Rooijen is hier 
als verantwoordelijk wethouder achter de schermen dagelijks mee bezig en vertegenwoordigt de belangen van 
Overbetuwe. De ambitie om van Westeraam een hoogwaardige woonwijk te maken wordt nog steeds waargemaakt. Dat 
is voor een belangrijk deel het resultaat van de  standvastigheid waarmee onze wethouder weerstand biedt aan 
marktpartijen die concessies willen die het leefklimaat in Westeraam zouden verminderen.  
 

9. Het Betuws Bedrijvenpark vraagt veel aandacht voor een goede inpassing. De PvdA fractie heeft daarvoor belangrijke 
randvoorwaarden gesteld waardoor het op een verantwoorde wijze mogelijk kan worden gemaakt. De landschappelijke 
inpassing, de verkeersafwikkeling, de toekomstige beheersconstructie, allemaal belangrijke punten voor de PvdA die als 
harde voorwaarden zijn meegenomen. Realisatie en snelheid zijn afhankelijk van de economische ontwikkeling. 
 

10. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is geopend. De PvdA Overbetuwe heeft altijd veel prioriteit gegeven aan het 
jeugdbeleid in onze gemeente en het CJG is hier een belangrijk onderdeel van. In de afgelopen jaren is ook de 
zorgstructuur in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs stevig ontwikkeld en het CJG kan daar optimaal op 
aansluiten. Onze wethouder heeft daar niet alleen in onze gemeente maar ook regionaal een belangrijke rol in gespeeld. 
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Meer in het algemeen heeft de PvdA zich de afgelopen jaren ingezet voor: 

- behoud van eigenheid in de afzonderlijke kernen, 

- een redelijk en evenwichtig bestuur van de gemeente, 

- eerlijk delen bij de voorzieningen voor de sport, 

- goede samenwerking tussen gemeenteraad en College 

- serieus luisteren naar de wijk/dorpsvertegenwoordigingen, 

- goed onderwijsbeleid en uitbreiding brede school, 

- goed onderhoud van groen en openbare ruimte, 

- goede huisvesting voor de lagere inkomens, 

- constructieve en gebalanceerde inbreng bij ruimtelijke plannen. 

 

Het goede samenspel tussen PvdA-fractie en PvdA wethouder is al jaren een belangrijke succesfactor. Bovenstaande resultaten 

geven aan wat dat de afgelopen raadsperiode heeft opgeleverd. De resultaten uit het verleden zijn daarbij de beste, maar geen 

sluitende garantie voor de toekomst. Reden waarom wij ook de komende periode weer gaan voor een fractie en wethouders die 

het sociale gezicht van onze gemeente inhoud gaan geven.  
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Financiën  
 

 

Het zijn (bij het schrijven van dit verkiezingsprogramma) onzekere financiële tijden. De gemeentelijke huishouding is nog maar 

beperkt geraakt door verminderende inkomsten. De signalen vanuit de Rijksoverheid geven echter aan dat verlaging van de 

rijksbijdrage en dus verlaging van de inkomsten van de gemeente onvermijdelijk zijn vanaf medio 2011. Gemeenten zijn 

gewaarschuwd en hebben dus tijd om zich voor te bereiden op bezuinigingen. Lastig is echter dat pas in de loop van 2010 

duidelijk zal worden wanneer precies en in welke mate die bezuinigingen ook Overbetuwe gaan raken.  

 

 

De PvdA wil een verantwoord financieel beleid voeren. Dat betekent niet dat je maar zoveel en zo snel mogelijk moet gaan 

bezuinigen. Dat is strijdig met het bestrijden van de crisis en de nationale aanpak daarvan.  

Met elke financiële bezuiniging beslis je ook over beleid; activiteiten worden gestopt of niet opgestart, onderhoud wordt uitgesteld 

en subsidies verminderd. Bezuinigen gaat dus niet alleen over geld, maar veel meer  over het beleid dat de gemeente 

Overbetuwe voert en de taken die voor en samen met onze inwoners worden gedaan.  

Die activiteiten zijn niet lichtvoetig opgestart en hebben een maatschappelijke achtergrond, een maatschappelijk doel. De 

huisvesting van scholen en sportverenigingen, het begeleiden van mensen naar werk, het toezien op milieu, het onderhouden van 

de openbare ruimte, de brandweer, het organiseren van de zorgvoorzieningen, stimuleren van sport en cultuur, woningbouw en 

bedrijventerreinen realiseren, de leefbaarheid van kernen waarborgen en ga zo maar door, allemaal taken van de overheid die 

een lange geschiedenis hebben en niet zonder zichtbare, merkbare effecten plotseling met veel minder geld toekunnen. 

 

 

Toch zullen er, als de onvermijdelijke veranderingen in budgetten komen, keuzes gemaakt moeten worden. De PvdA pleit er voor 

om deze keuzes niet overhaast, maar goed voorbereid te maken. Bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Overbetuwe 

hebben wij voorgesteld om die keuzes voor te laten bereiden door ambtelijke werkgroepen. Dat heeft de steun gekregen van een 

meerderheid van de gemeenteraad. Deze werkgroepen hebben de opdracht om met voorstellen en ideeën te komen die met 

maximaal behoud van de doelen die de gemeente zich heeft gesteld, toch met minder geld rond te kunnen komen. Dit door het 

creatief en slim combineren van activiteiten, juist ook over de grenzen van de verschillende beleidsterreinen heen. En waar nodig 

komen met onderbouwde voorstellen voor bijstellingen van eerder gemaakte keuzes en het herzien van beleid. De gemeenteraad 

zal bij die analyse en het voorbereiden van de voorstellen direct betrokken zijn. 
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Met de uitkomsten van die werkgroepen kan de politiek, de gemeenteraad keuzes maken, om te beginnen bij de kadernota van 

2011. De PvdA hanteert daarbij de prioriteiten uit dit verkiezingsprogramma. Ten aanzien van de financiële kaders dienen de 

volgende punten als leidraad: 

 het huishoudboekje van de gemeente moet echt op orde zijn, dus niet handig kosten doorschuiven naar de toekomst als 

daarvoor geen dekking is; 

 uitstel van onderhoud en noodzakelijke vernieuwing alleen als dat niet leidt tot hogere exploitatielasten;  

 de gemeente moet terughoudend zijn met het aantasten van haar reserves, maar moet indien nodig deze wel 

aanspreken; reserves zijn uiteindelijk bedoeld om zwaardere tijden te overbruggen; 

 structurele uitgaven moeten alleen voor korte periodes vanuit de algemene reserves worden gefinancierd als er concreet 

zicht is op structurele dekking daarna; 

 het verschuiven van budgetten tussen verschillende beleidsterreinen is (binnen wettelijke kaders) een mogelijkheid om de 

voor de PvdA belangrijke zaken te (blijven) realiseren ten koste van zaken die in onze visie minder prioriteit hebben; 

 als er dekking is voor projecten (zowel investering als exploitatie), moeten investeringen gedaan blijven worden; 

 van investeringen door de overheid kan een positieve impuls naar de (lokale) economie uitgaan; mede daarom zal 

Overbetuwe zich er voor inzetten om haar bestedingen waar mogelijk lokaal te doen. 
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Inleiding op de Toekomstvisie+  
 

Op 8 september 2009 is de Toekomstvisie „Overbetuwe verbindt‟ vastgesteld door de gemeenteraad. De visie bevat 21 

opdrachten in vier „lagen‟ die de gemeente Overbetuwe zichzelf stelt. De PvdA ziet mogelijkheden om deze opdrachten in te 

vullen met een, sociale en verbindende aanpak.  

De samenleving (laag 4) 

Een maatschappelijk sterk en sociaal Overbetuwe, waarin iedereen meedoet en meetelt is, ook als het straks financieel minder 

gaat, mogelijk. Juist dan moeten ook degenen die een steuntje in de rug nodig hebben zich thuis voelen in onze gemeente.  

Onderlinge betrokkenheid ondersteunen en stimuleren is waar de PvdA Overbetuwe zich sterk voor maakt. Vertrekpunt daarbij is 

wel de eigen verantwoordelijkheid: daar waar zelfstandigheid en zelfredzaamheid mogelijk is, heeft dat de voorkeur. 

Wonen, werken en recreëren (laag 3) 

De PvdA steunt in grote lijnen de visie die in de Toekomstvisie is neergelegd. Ook wij vinden het van belang dat zorgvuldig met 

de ruimte wordt omgegaan. Maar ook met redelijke wensen van onze inwoners: woonruimte voor onze ouderen en voor onze 

kinderen betekent dat er ergens moet worden gebouwd. Dat moet gebeuren op plekken waar dat kan, waar de kwaliteit wordt 

versterkt en waar niet op slordige wijze open ruimte wordt ingenomen. 

De tegenstellingen tussen de doelen moeten we ons wel bewust zijn. 

Verkeer en vervoer (laag 2) 

De gemeente is ontstaan uit oudere kernen, hetgeen betekent dat er andere verkeersstromen gaan ontstaan. Ook door de 

verstedelijking in de omgeving ontstaan nieuwe behoeften aan wegverbindingen en openbaar vervoer. 

De PvdA is voor een duurzame mobiliteit in de regio 

Landschap (laag 1) 

Ook wij zijn voor behoud van de open ruimte tussen de kernen: die is juist heel kenmerkend voor het landschap en de kwaliteit 

van onze gemeente. Bederf van die kwaliteit door versnipperde groei en grote schuren van handige ondernemers wordt 

bestreden door goede bestemmingsplannen, welstandstoezicht en goede handhaving.  

De ontwikkeling van Lingezegen en de recreatieve ontwikkeling van parels en verbindingszones tussen bebouwing en open 

ruimte hebben de volle aandacht. Wij zijn daarbij niet defensief op behoud gericht, maar zorgvuldig en creatief. Wij willen nieuwe 

“parels” toevoegen. 

 

Met onze prioriteiten en PvdA-invulling van de opgaven als vertrekpunt zullen wij met de andere partijen in de gemeenteraad 

afspraken maken voor de periode 2010 – 2014. Per laag uit de Toekomstvisie+ wordt hierna uiteengezet waar wij de PvdA-

accenten leggen. Daarmee geeft de PvdA aan wat zij in het collegeprogramma en het dagelijks bestuur van onze gemeente 

gerealiseerd wil zien. Het zal duidelijk zijn dat wij na de verkiezingen met de andere politieke groeperingen moeten samenwerken 

en dus onderhandelen. De PvdA prioriteiten en onze uitwerking van de opgaven van de Toekomstvisie+ zijn daarbij onze inzet.  
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Bijlage – 1: PvdA visie op opgaven in Toekomstvisie+ 
 
Uit de Toekomstvisie+  zijn de opgaven zoals de gemeenteraad die in 2009 heeft vastgesteld overgenomen (de oranje gekleurde kopjes). Vervolgens wordt 

compact aangegeven welke visie de PvdA heeft op de opgave, welke richting wij willen inslaan en welke resultaten in door ons als wenselijk worden gezien. 

We beginnen met een enkele opmerkingen die als nuancering of kanttekening kunnen worden opgevat. Vervolgens geven we aan wat de doelen voor ons 

voor de periode 2010 – 2014 inhouden. Daarbij moet wel worden gerealiseerd dat de huidige, economische crisis kan leiden tot noodzakelijke aanpassingen 

en bijstelling van ambities. De volgorde keren we om: de sociaal maatschappelijke opdrachten van de vierde laag zijn voor ons het belangrijkst. Hier liggen de 

meeste prioriteiten van de PvdA. Daarna komen de ruimtelijke en functionele opdrachten. Deze moeten de goede voorwaarden scheppen voor de sociaal 

maatschappelijke invulling van het gemeentelijke beleid. 

 

 

LAAG 4: DE SAMENLEVING 
 
Opgave 18 Toekomstvisie+ 

Verankeren kwaliteit samenleving 
 
Het verankeren en versterken van de kwaliteiten in de samenleving: kleinschaligheid, herkenbaarheid, het „herkend‟ en „gekend‟ worden, de samenwerking tussen mensen en 
samenwerking tussen organisaties. 

 

Deze opgave sluit aan bij de kernwaarden van  de PvdA; zie hiervoor ook onze prioriteit  “de menselijke maat staat voorop”. 

 

De functie van de dorps- en wijkraden kan worden verbeterd, als tussenschakel tussen gemeente en burgers. Bovengemeentelijke organisaties moeten zich 

aanpassen aan de wens: de menselijke maat moet worden bewaakt. Ondernemingen moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de 

lokale gemeenschap, b.v. op het terrein van stageplaatsen en arbeidsplaatsen. 

Op de lange termijn is het doel dat de kwaliteit die wij hebben in onze samenleving blijft bestaan en verder wordt ontwikkeld. 

Op de korte termijn betekent dat: 

 in subsidie-, tarieven en accommodatiebeleid het maatschappelijk verantwoord verenigen belonen, tot criterium maken; 

 vrijwilligers ondersteuning verbeteren met deskundige hulp; 

 ruimer beschikbaar stellen van accommodaties voor activiteiten vanuit de bevolking; 

 verbetering van de positie van dorpsraden in procedurebeschrijvingen en verruiming van beschikbare budgetten; 

 kleinschaliger organisatie van huishoudelijke hulp door experiment, met inhoudelijke steun en financiering van elders. 
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Opgave 19 Toekomstvisie+ 

Borgen van een sociaal netwerk 
 
Overbetuwe heeft de ambitie om een sociaal netwerk te realiseren dat vroeg in werking treedt om problemen te voorkomen en hulpvragen te beantwoorden (preventie). 
Uiteindelijk bestaat een vangnet dat voorkomt dat inwoners van Overbetuwe afglijden en een hulpvraag of probleemsituatie alleen moeten dragen. 
 

Ook deze ambitie van de Toekomstvisie is de PvdA uit het hart gegrepen. 

Lastiger is de nauwkeurige beschrijving van wie wat moet doen. Voor de gemeente betekent het in ieder geval op lange termijn dat de samenhang in het 

handelen op het vlak van wonen, werk en welzijn en zorg versterking behoeft. 

Op de korte termijn ziet de PvdA ruimte voor: 

 verbetering van het zorgnetwerk voor jongeren; 

 versteviging van het vangnetoverleg voor problematische woonsituaties; 

 inzet van een systeem voor ‘maatschappelijke stages’; 

 aandacht voor het scheppen van ontmoetingsplekken (gemeentelijke gebouwen, brede scholen). 

 
 
20 Toekomstvisie+ 

Impuls leren en ontwikkelen 
 

Voor de jeugd, maar ook voor inwoners van middelbare leeftijd tot ouderen heeft Overbetuwe de ambitie een ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn te bieden, samen met de 
partners hierin. Gelet op toekomstige ontwikkelingen is een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn essentieel. 
 

De PvdA kan niet aanvaarden dat jongeren “gewoon in de bijstand komen.” Iedereen die de school verlaat moet een goede startkwalificatie hebben. 

Maar ook ouderen moeten blijven leren: de aansluiting van ouderen, die de ICT-revolutie hebben gemist moet worden hersteld. Met het ideaal “een leven 

lang leren” is niets mis. Juist hier geldt dat de gemeente de voorwaarden schept om iedereen goede kansen en waar nodig ondersteuning te geven om zich te 

blijven ontwikkelen, zodat aansluiting op de arbeidsmarkt verbetert. 

Met bedrijven en onderwijsinstellingen is goede samenwerking voor het realiseren van stage- en werkervaringsplekken. 

Op de korte termijn wil de PvdA: 

 verder met het concept Brede School; 

 een educatieprogramma voor ouderen; 

 een programma maatschappelijke stages. 
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Opgave 21 Toekomstvisie+ 

Versterken ontmoeten en cultuur als bindende elementen 
 

Ontmoeten en cultuur als bindende elementen moeten versterkt worden in de Overbetuwse samenleving. Het ontmoeten en de rol van bijvoorbeeld verenigingen hierin, bouwt 
voort op de aanwezige situatie en versterkt deze kwaliteit in de toekomst. Cultuur is ook een bindend element tussen mensen. Het geeft uiting aan de eigenheid en authenticiteit 
van Overbetuwe en heeft daarmee een bindende betekenis voor de inwoners. 

 

De PvdA vindt dat ontmoeten en cultuur ondersteuning verdienen en daarvoor de faciliteiten moeten krijgen net zoals we dat bij sport doen.  Wel moet het 

risico van investeringen in nieuwe accommodaties pas worden genomen wanneer door experimenten is aangetoond dat er een duidelijke vraag is. Het 

betekent voor de PvdA dat een cultuurplatform wordt bevorderd dat initiatieven neemt, dat die initiatieven probeert onder te brengen in bestaande 

accommodaties, dat bestaande initiatieven van amateurs ondersteunt. Als blijkt dat een accommodatie mogelijk en wenselijk is, kan daar aan worden 

gewerkt. 

Op korte termijn wil de PvdA: 

 een actief cultuurplatform, dat elk jaar een aantal activiteiten organiseert en verenigingen verbindt; 

 financiële ondersteuning voor minimaal 1 innovatief project per jaar; 

 inzet van een combinatiefunctionaris cultuur voor de vorming van een nieuw cultuurplatform;  

 een goede samenwerking tussen professionele kunst en amateurkunst, blijkend uit een aantal gezamenlijke activiteiten per jaar. 

 

 

 

LAAG 3: WONEN, WERKEN EN RECREEREN 
 

In deze laag de onderwerpen waar in het gemeentelijke beleid veel keuzes worden gemaakt die de inwoners in hun directe leef- en werkomgeving dagelijks 

zien en ervaren. In de vastgestelde opgaven kan de PvdA zich goed vinden, met een enkele kanttekening en accent. 

 
 
Opgave 12 Toekomstvisie+ 

Groei passend bij het oostelijk en westelijk deel van de gemeente 
 
In het westelijk deel van de gemeente is ruimte voor autonome groei, in het oostelijk deel van de gemeente wordt ook ruimte geboden voor de regionale taakstelling. 
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De PvdA wil leefkwaliteit in alle kernen. Voor het oostelijk deel van Overbetuwe delen wij de opvatting dat daar de ruimte wordt gecreëerd voor regionale 
(woningbouw)taakstellingen. Een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing spreekt voor zich. De mogelijkheden liggen vooral aan de zuid- en de 
noordzijde van de kern Elst. Daar hoort een goede verkeersontsluiting bij.  
 
Aan de westzijde gaan wij verder dan alleen ruimte voor autonome groei. Ter behoud en verhoging van de kwaliteit kunnen meerdere kansen worden benut. 
Alle kernen in het westelijke deel krijgen de mogelijkheid om min of meer “organisch” te groeien om gevarieerde kernen van hoge kwaliteit te realiseren, ook 
in sociale zin. Die organische groeibehoefte ontstaat immers door de wens van families (ouderen en jongeren) om bij elkaar te blijven wonen. Onderdeel van 
de opgave is ook dat de open ruimte tussen de kernen niet verder wordt opgebruikt voor grootschalige of kruipende verstening.  
 
De Woonvisie is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.  
Buiten de kern Elst streven wij niet meer naar grote nieuwe wijken. Daar waar het kan willen we kleinschalig ontwikkelen. Dit past ook beter bij de menselijke 
maat. 
Op korte termijn zien we stappen mogelijk in: 

 uitvoering van de bestaande plannen zoals Elst Zuid, Zetten Zuid, Elst Centrum, Elst Centraal, Brekenhof, Centrumplan Heteren; 

 ontwikkelen van plannen voor Elst Noord, in aansluiting op het park Lingezegen; 

 in alle kernen haalbare initiatieven uit de Dorpsontwikkelingsplannen uitvoeren, zoals in Valburg. 

 Een effectief overleg en samenwerking met woningbouwcorporaties, zorginstellingen, Stadsregio, Provincie en alle andere relevante partijen met als 
doel de uitvoering van plannen te bevorderen en te versnellen; 

 Herstructurering van een naoorlogse wijk binnen onze gemeente waarbij sterk wordt ingezet op energiebesparing. 
 
 
Opgave 13 Toekomstvisie+ 

Kwaliteit van de kernen is uitgangspunt bij eventuele groei 
 

Bij ontwikkeling van de kernen houden we rekening met de identiteit, het karakter, de grootte en het voorzieningenniveau van de verschillende kernen. Inbreiding gaat voor 
uitbreiding; dorpen moeten dorps blijven. 
 

De PvdA is voor benutting van inbreidingsmogelijkheden, maar wijst op de spanning, die in het woord inbreiding schuil gaat: het betekent steniger, minder 
groen en minder dorps. Dat kan tot veel discussie aanleiding zijn. 
Maar als we woonbehoeften serieus nemen zullen we moeten bouwen en ook de open ruimte tussen de kernen ontzien. Kortom, inbreiding is een goede 
keuze, mits we de gevolgen erkennen. 
Is het voorgaande de werkrichting, op korte termijn willen wij: 

 Een bruikbare invulling van het begrip ‘dorpse karakter’, teneinde een werkbare definitie te krijgen; 

 Een actualisatie van het STA-beleid van de gemeente; 

 Heroriëntatie op de positie, rol en taken van de dorps- en wijkraden, zoals ook bij andere opgaven is aangegeven. 
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Opgave 14 Toekomstvisie+ 

Waarborgen kwaliteit bedrijventerreinen 
 

De kwaliteit van bedrijventerreinen wordt gewaarborgd en waar nodig versterkt met aandacht voor milieuhygiëne ten gunste van (leef)milieu, gezondheid en veiligheid. Kwaliteit 
wordt ook bereikt door aandacht voor meervoudig ruimtegebruik, diversiteit in werkgelegenheid, samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en gemeente. Herstructurering gaat 
voor uitbreiding. Hierbij is de SER (Sociaal Economische Raad)-ladder richtinggevend. 
 
 

De kwaliteit is voor onze bedrijventerreinen een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het niet alleen om aspecten van milieuhygiëne, diversiteit in 
werkgelegenheid en meervoudig ruimtegebruik, maar ook om klimaataspecten, de kwaliteit van de openbare ruimte en het beheer/onderhoud ervan. 
  
Wij zijn voorstander van het Landlordprincipe, waarbij ontwikkelaars, gebruikers en gemeente gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor deze kwaliteit. De 
komende periode gaat kwaliteit boven kwantiteit. De PvdA wil geen grote nieuwe bedrijventerreinen . Met de mogelijkheden op De Merm , De Aamse plas en 
in het Betuwse Bedrijvenpark kunnen we de komende periode goed vooruit. Herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen, mede in het kader van 
duurzaamheidsaspecten en zuinig ruimtegebruik, is wel van belang. 
Op korte termijn wil de PvdA: 

 Uitvoering van de bestaande plannen voor industrieterreinen naar opnieuw gebleken behoefte; 

 Realisatie van het Betuws Bedrijvenpark volgens de vastgestelde ambities, waarbij de gemeente op stringente wijze de kwaliteit bewaakt; 

 Uitvoeringsplannen voor herstructurering en revitalisering voor de bestaande bedrijventerreinen in onze gemeente; 

 Het Landlordprincipe ook bij de bestaande bedrijventerreinen invoeren; dit eventueel afdwingen via het RO-instrumentarium. 
 
 
Opgave 15 Toekomstvisie+ 

Diversiteit in werkgelegenheid 

 
Overbetuwe zet zich in voor het realiseren van diversiteit in werkgelegenheid om mensen met verschillend opleidingsniveau en capaciteiten passend werk te bieden. 

 
Werk leidt tot integratie, sociale acceptatie en activiteit én tot individuele ontwikkeling. Participatie in de vorm van betaald of onbetaald werk draagt bij aan 
de samenhang in onze samenleving en aan het betalen van ons stelsel van sociale zekerheid. 
Bij economen betekent het overwinnen van een crisis dat de overheid actief is en werkgelegenheid bevordert. Ook de gemeente kan daarin iets betekenen. 
Ook als het economisch minder gaat, moeten we allen die het moeilijk hebben perspectief bieden. 
Op korte termijn wil de PvdA: 

 Iedereen die het kan doet mee op de arbeidsmarkt met een werkeloosheidspercentage dat niet boven het landelijke gemiddelde ligt; 

 Een adequaat en aantrekkelijk aanbod van opleidingen en andere voorzieningen voor de werkende en werkzoekenden in onze gemeente die goede 
kansen geeft op betaald werk.  
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Opgave 16 Toekomstvisie+ 

Voorzieningen bezien in clusters 
 

Elke kern heeft een passend niveau van voorzieningen. In ieder geval worden alle benodigde voorzieningen in een cluster van kernen aangeboden. Deze clusters kunnen flexibel 
en naar behoefte ingericht worden. De kernen binnen dit cluster zijn onderling goed bereikbaar, ook per openbaar vervoer en fiets. 
 

Voorzieningen zijn van belang voor vitaliteit en kwaliteit van de kernen.  
De gemeente heeft hierbij een bescheiden rol. Ook de bewoners, ondernemers en de dorps- en wijkraden hebben hierin een verantwoordelijkheid.  
Een voorzieningenniveau moet economisch haalbaar en betaalbaar zijn. Als dit een probleem is, ontstaat een sturingsvraag. Wij willen dan een oplossing 
zoeken in clusters van kernen.  
Hierbij dient ook de aloude wens van servicepunten mee genomen te worden voor gemeentelijke dienstverlening op locatie in een aantal kernen zoals Zetten 
en Heteren gekoppeld aan informatiepunten voor bijvoorbeeld cultuur, cultuurhistorie en toerisme. Dit onder het motto “de gemeente komt naar je toe”. Dit 
moet verder ook worden gekoppeld aan de ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende kernen en de bereikbaarheid: zie ook rondje Betuwe. 
Op korte termijn wil de PvdA komen tot: 

 Opstellen van een visie op het voorzieningenniveau in de verschillende clusters van kernen met de dorps- en wijkraden als partners; 

 Het opstellen van deze visie via een open en interactief proces met de bewoners; 

 onderzoek naar kansen bij de aanbieders van diensten; 

 vaststelling in 2011 van de visie in de Raad; 

 communicatie van deze visie richting burgers; 

 ter hand nemen van de uitvoering van de visie. 
 
 
Opgave 17 Toekomstvisie+ 

Duurzaamheid 
 
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun 
behoeften te voorzien‟ Bij duurzame ontwikkeling gaat het onder meer om duurzaam omgaan met energie,bouwmaterialen, ruimte, biodiversiteit en milieuvervuilende stoffen. De gemeente Overbetuwe 
wil een duurzame ontwikkeling. 
 

De PvdA wil naar een duurzame samenleving. Met het vastgestelde Klimaatprogramma is al een goede start gemaakt. Maar daarmee zijn we er niet. We 
moeten onze plannen op een hoger ambitieniveau brengen. Dit kan goed in het nieuwe Milieuprogramma waar het Klimaatprogramma in moet worden 
ondergebracht.  De volgende zaken staan hoog op onze agenda: 
kleinschalige energieopwekking , duurzaam bouwen en energiezuinige woningen, duurzame nieuwe wijken, groene bedrijventerreinen, duurzame 
afvalinzameling en duurzame straatverlichting. 
We zetten in op de jeugd met natuur- en milieueducatie. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie; duurzaamheid moet binnen alle gemeentelijke 
beleidsvelden worden geïnternaliseerd. 
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Op de korte termijn wil de PvdA: 

 Een actieplan voor kleinschalige energieopwekking met als onderwerpen een eigen energiebedrijf, levering aan het net, tarieven bij levering, 
subsidiemogelijkheden en communicatie; 

 Het faciliteren van NME voor de jeugd onder meer door overleg met het onderwijsveld (Cool Nature); 

 Overleg en afspraken met bedrijven over duurzame productieprocessen, met woningbouwverenigingen over energiezuinige huurwoningen en met 
instellingen die innovatieve ideeën hebben; 

 Continuering van de gemeentelijke subsidieregeling  voor het stimuleren van particuliere investeringen in energiebesparing en in duurzame energie. 
 
 
 

LAAG 2: VERKEER EN VERVOER 
 
De PvdA maakt zich zorgen over mobiliteit en bereikbaarheid in de regio. Voor zover de gemeente de eigen problemen kan oplossen, speelt het volgende. 
 
Opgave 6 Toekomstvisie+ 

Verbeteren doorstroming verkeer 
 
Overbetuwe zet zich in op het verbeteren van de doorstroming van het verkeer door het breder inzetten en inpassen van de knooppunten benadering bij de entreegebieden om 
zo een meerwaarde te verkrijgen ten gunste van mobiliteit, landschap en milieuhygiëne.  
 

Wij hechten zeer aan het oplossen van de mobiliteitsproblemen rondom de Kern Elst. De geplande tangentenstructuur moet met grote spoed worden 
gerealiseerd. Het tempo van realisatie zal mede af hangen van de beschikbare middelen. De ruimtelijke, milieuhygiënische en landschappelijke inpassing moet 
van goede kwaliteit zijn. Verder moeten we ook oog houden voor de mobiliteitsproblemen in de andere kernen, waaronder de verkeersontsluiting van 
Oosterhout over de Griftdijk. 
 
Wij willen een koppeling maken met het parkeerbeleid. Die kan immers ook een bijdrage aan doorstroming leveren, vooral in de centra van Elst en Zetten. 
Betaald parkeren in de kern Elst is voor ons bespreekbaar. Hierdoor kunnen ook goede parkeervoorzieningen worden aangelegd. 
Voor de korte termijn wil de PvdA: 

 In de kern Elst zijn de  Zuid- en Oost tangenten gereed en de Noordtangent is in ontwikkeling; 

 De mobiliteitsproblemen in de andere kernen zijn bekend en worden aangepakt en opgelost, waaronder Oosterhout; 

 Een Raadsbesluit over het Parkeerbeleid; 

 Invoering van bescheiden beprijzing van het parkeren in de kern Elst met een vrijstellingsregime voor bewoners en bevoorradingsregime voor winkels 
en bedrijven. 
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Opgave 7 Toekomstvisie+ 

Optimaliseren van het Rondje Overbetuwe 
 
Overbetuwe zet in op het verbeteren van de doorstroming van het verkeer van het hoofdwegennet naar het regionale en lokale verkeersnetwerk. Het Rondje Overbetuwe wordt 
geoptimaliseerd. Hierbij neemt het doorgaande verkeer door het landelijk gebied af en neemt de veiligheid toe. Fysieke ingrepen en aanpassingen in de routing zijn noodzakelijk. 

 
Vooral de verbindingen tussen de kernen van de gemeente behoeven verbetering, vooral bij concentratie en specialisatie van voorzieningen (bij onderwijs, 
medische voorzieningen, bestuurlijk, etc.). Daardoor worden er verkeersbewegingen opgeroepen, die er voorheen minder of niet waren. Verkeersveiligheid is 
daarbij een zeer belangrijk aspect met veel aandacht voor fietsers. De invloed op het landschap moet zo veel mogelijk worden beperkt. Verder dienen ook 
maatregelen die passen in het `vernieuwde’ klimaatbeleid van de gemeente. Een voorbeeld daarvan is het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto´s. 
Voor de korte termijn wil de PvdA: 

 Een integraal plan; 

 Verbetering in de bewegwijzering;  

 Voor delen van de gemeente een 60 km regiem; 

 De eerste maatregelen ter optimalisering worden voor 2014 genomen; 

 Minimaal 2  oplaadstations voor elektrische voertuigen. 
 
 
Opgave 8 Toekomstvisie+ 

Verbeteren en optimaliseren openbaar vervoernetwerk 
 
Bij de opgaven doorstroming en optimaliseren van het verkeersnetwerk bestaan belangrijke verbanden met de opgaven uit de eerste laag: landschap, eigenheid kernen. 

 
Openbaar vervoer is voor ons belangrijk voor vooral woon-werkverkeer in de regio. Ook voor de bereikbaarheid van scholen en voorzieningen speelt het OV 
een grote rol. Een kwalitatief goede OV infrastructuur levert een bijdrage aan duurzame mobiliteit in de regio. Naast de spits dient ook de rest van de dag, in 
het weekend en ’s avonds een goede bereikbaarheid met bus en trein gerealiseerd te worden.  
 
De aansluiting van de kernen van Overbetuwe op de verbindingen met Arnhem, Nijmegen en Bemmel verdienen evenzeer aandacht als de onderlinge 
aansluiting van de kernen binnen de gemeente. Naast de verbetering van de reismogelijkheden dienen aanvullende voorzieningen (comfort stations, 
wachtplekken) het reizen met het OV te stimuleren. Ook de stations op de oude Betuwelijn verdienen daarbij aandacht. 
Voor de korte termijn wil de PvdA: 

 doortrekken buslijn 88 naar Valburg 

 buslijn van Heteren naar Wageningen 

 verbeteren busverbinding Bemmel – Elst (scholieren, aansluiting op NS-station) 

 voorzieningen voor reizigers op station Elst en op de stations langs de oude Betuwelijn; wachtruimtes, toiletten, horeca. 
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Opgave 9 Toekomstvisie+ 

Snelfietsroute realiseren 
 
De snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen door de gemeente Overbetuwe nader uitwerken en realiseren. 

 

De stadregio Arnhem Nijmegen heeft geld ter beschikking gesteld voor een dergelijke snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Het grootste deel loopt over 
ons grondgebied. Wij zijn hier voorstander van en willen dat de inrichting en aanleg voortvarend ter hand wordt genomen. Er moet een goede aansluiting 
komen op het bestaande fietsnetwerk en de route moet ook geschikt zijn voor de recreatieve fietser. 
 
Voor de korte termijn wil de PvdA: 

 een voortvarende realisatie van dit plan; 

 zorgvuldige inpassing in het landschap en overige verkeersstructuur. 
 
 
Opgave 10 Toekomstvisie+ 

Uitbreiden recreatieve netwerken 
 
Recreatieve netwerken worden uitgebreid in combinatie met het herstel en het versterken van het landschap en het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie. 
 

Kwaliteit van leven is een belangrijk goed. Een leefomgeving die ook rust en ruimte biedt is van groot belang.  
Hiervoor bestaan al onze grote recreatieplassen (Rijkerswoerdse plassen en “plassen Slijk Ewijk”) en veel fietspaden. Ook is er een bescheiden toeristisch 
aanbod rond de Romeinse opgravingen in de Grote Kerk van Elst en rond het landgoed Hemmen.  
 
In een aantal (grote) plannen liggen er goede kansen voor uitbreiding en versterking. Denk aan Lingezegen, De Daenenberg, Plas van Van Wijk in Heteren en 
het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan. De pleidooien voor een betere overgang tussen bebouwd en open gebied worden door ons gesteund. 
Koppeling van recreatieve activiteiten aan kunst, cultuur en educatie vinden wij ook een belangrijke versterking. Dit geldt ook voor voorzieningen langs de 
fiets/wandelroutes zoals rust, eet en genietplekken. Over de Linge en het landschap zijn al elders onze ambities weergegeven. 
Voor de korte termijn wil de PvdA: 

 Meer vrijliggende fietspaden in het bestaande fietsroutenetwerk; 

 Meer wandelpaden in de vorm van rondjes rond de kerk en kern voor de korte afstand en langere wandelroutes door de velden in het buitengebied;  

 Goede voorzieningen langs de fiets/wandelroutes; 

 De Linge beter geschikt maken voor kanovaren; 

 Uitbreiding en versterking van het toeristische aanbod rondom de cultuurhistorische parels in Elst en Hemmen;  

 Versterking van het recreatieve aanbod bij onze dagrecreatie; 

 Verbetering van de bewegwijzering. 
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Opgave 11 Toekomstvisie+ 

Verbeteren kwaliteit waternetwerken 
 

Waterkwaliteit dient verbeterd te worden in wateren met recreatieve en/of ecologische functies. 
 

De kwaliteit van het oppervlaktewater met een recreatieve en/of ecologische functie lopen gevaar. Dit komt ondermeer door intensief gebruik en door het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen door de landbouw. Deze situatie achten wij ongewenst en de kwaliteit moet worden verbeterd in verband met de 
volksgezondheid en natuurwaarden. 
Voor de korte termijn wil de PvdA: 

 Uitvoering van een gemeentelijk waterplan; 

 Bij een tussen evalutie in 2011 in overleg met het recreatieschap en het waterschap een verbeterplan opstellen en uitvoeren: daarbij aandacht voor 
communicatie;  

 Bestemmingsplannen aanpassen op waterkwaliteit; 

 Beïnvloeding van de landelijke politiek en overheid voor het verbod van ecologisch onvriendelijke bestrijdingsmiddelen. 
 

 

LAAG 1: LANDSCHAP 
 

De grondslag waarop alles zich voltrekt is de bodem waarop wij ons bevinden, met zijn geschiedenis en mogelijkheden. 

 
Opgave 1 Toekomstvisie+ 

Eigenheid en kenmerken landschap behouden en versterken 
 

De kenmerkende waarden en de eigenheid van de gemeente Overbetuwe moeten beschermd, behouden en daar waar mogelijk versterkt worden. Bestaande landschapstypen 
vormen de basis van de (historische) identiteit van de gemeente Overbetuwe. Deze landschapstypen zijn uitgangspunt en worden gebruikt als afwegingskader voor verdere 
ontwikkelingen. 
 

Eigenheid en bestaande kenmerken zijn belangrijk, maar versterking daarvan kan ook door goede modernisering. Behoeden van landschap en eigenheid is 
meer dan alleen behouden. Wanneer de ontwikkeling daarom vraagt, pleit de PvdA voor creativiteit en kwaliteit, meer dan voor strakke toetsing en weigeren 
van toestemming. Er liggen kansen genoeg binnen de bestaande plannen en projecten zoals Park Lingezegen, De Daenenberg, het bestemmingsplan 
Buitengebied, ontwikkelingsplan Slijk Ewijk - Loenen  en het Landschapsontwikkelingsplan. Wij streven hier naar een hoge kwaliteit. De plannen moeten 
bestaande parels behouden en versterken. Daar waar mogelijk moet het nieuwe “parels” opleveren. 
Voor de korte termijn wil de PvdA dat 

 Een deel van deze plannen wordt vastgesteld, waarbij binnen de budgettaire mogelijkheden de nagestreefde kwaliteit maximaal wordt gerealiseerd.  

 Vervolgens ook uitvoering wordt geven aan de betrokken meerjarige plannen. Met de vaststelling van plannen zal de landschappelijke ambitie 
worden ingevuld.  
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Opgave 2 Toekomstvisie+ 

Parels en panorama’s behouden en versterken 
 
De parels en panorama‟s dragen bij aan de identiteit van Overbetuwe en het zichtbaar maken van de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Dit draagt ook bij aan de 
kwaliteit van de leefomgeving. 

 
Op onze parels en panorama’s moeten we zuinig zijn. Net als bij de landschappelijke kwaliteiten gaan we niet alleen uit van behoud maar ook van het pakken 
van kansen om de kwaliteit te verhogen onder meer door de verbinding met andere functies zoals recreatie en toerisme. De bestaande parels moeten worden 
behouden en versterkt. Daarbij inzetten op kwaliteitsverhoging wanneer de kans zich voor doet. 
Op korte termijn wil de PvdA: 

 Verlies van kwaliteit tegengaan en nieuwe kwaliteit toevoegen; 

 het opstellen van een kansen- (en bedreigingen) kaart voor het behouden, verhogen en uitbreiden van parels en panorama’s; 

 de resultaten meenemen bij de evaluatie van het Landschapsontwikkelingsplan in 2012; 

 verder verwijzen wij naar opgave 1. 
 
 
Opgave 3 Toekomstvisie+ 

Zorgvuldige inpassing bij eventueel noodzakelijke dijkverleggingen 
 
Indien dijkverlegging(en) bij Oosterhout en Wolferen noodzakelijk blijken, is zorgvuldige inpassing een voorwaarde. 
 

Deze dijkverleggingen komen voort uit plannen van hogere overheden. De daarvoor geldende procedures van inspraak, compensatie, ruimtelijke inpassing en 
dergelijke dienen op zorgvuldige wijze plaats te vinden. Daarbij dient er bijzondere aandacht te zijn voor landschappelijke en ecologische aspecten. De 
eventuele hogere kosten voor een hoge landschappelijke kwaliteit moeten door de hogere initiatiefnemende worden gedragen. 
Voor de korte termijn ziet de PvdA geen hoge urgentie. Wanneer de uitvoering zich aandient zullen wij de gewenste kwaliteit bewaken. 
 
 
Opgave 4 Toekomstvisie+ 

Linge als drager van structuur 
 
De Lingezone wordt gezien als een kralensnoer van kwaliteiten, waarbij een aantal clusters van recreatief gebruik kan worden ontwikkeld. De Linge en de zone daaromheen 
wordt een drager voor structuren op het gebied van recreatie (hoofdroute recreatief netwerk), cultuurhistorie, water, ecologie, et cetera. 
 

De Linge zal voor die dragende functie aantrekkelijker moeten worden. Daarvoor moet een ambitieus ontwikkelingsproces in gang worden gezet. Hier ligt een 
kans voor recreatie, toerisme, werkgelegenheid in de horeca en mogelijk ook voor de cultuurhistorie. Bij dit proces moeten ook ondernemers, verenigingen 
en andere overheden betrokken worden. De gemeente moet hierbij faciliteren dat publiekaantrekkende functies kunnen groeien op enige afstand van elkaar. 
Dit betekent een procesaanpak door de gemeente samen met de ontwikkelende partijen. 
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Voor de korte termijn wil de PvdA draagvlak door: 

 Een Lingeplatform op te richten; 

 Onderzoek naar de (financiële) mogelijkheden en ruimte in bestemmingsplannen; 

 In het Park Lingezegen tenminste een kleinschalige horeca of recreatiefunctie langs de Linge realiseren; 

 Een deel van de oevers inrichten als ecologische pareltjes; 

 Actief zoeken naar andere kansen voor recreatie, toerisme, ecologie en werkgelegenheid. 
 
 
Opgave 5 Toekomstvisie+ 

Zichtbaar maken en versterken van cultuurhistorische elementen 
 
Cultuurhistorische en archeologische elementen worden zichtbaar gemaakt en versterkt. 
 

Hier moet een omslag worden gemaakt van denken naar doen. Onze cultuurhistorische en archeologische elementen hebben de laatste jaren te weinig 
aandacht gehad. De nadruk ligt te veel op behoud, terwijl er ontwikkelingskansen liggen door de koppeling aan andere functies zoals toerisme, recreatie, 
onderwijs en kunst.  
Voor de kwaliteitsverhoging moeten we inzetten op deze verbindingen zodat ons cultuurgoed gaat leven voor onze bewoners en andere geïnteresseerden. Zo 
brengen we historie tot leven. Er ligt een plan voor ons cultuurgoed Hemmen, waarvoor een provinciale subsidie is verleend. Verder liggen de beste kansen in 
de kern Elst rondom de Grote Kerk. 
Plannen moeten in nauw overleg met eigenaren, ondernemers en dorps- en wijkraden worden uitgevoerd. De gemeente regisseert. 
Voor de korte termijn wil de PvdA: 

 Uitvoering van het plan voor Hemmen; 

 Het ontwikkelen en uitvoeren van een plan rondom de Elster Toren in Elst;  

 Diverse partijen betrekken bij een open planproces (onderwijs, KvK, BvT, eigenaren/beheerders en het cultuurplatform); 

 Derden de uitvoering laten doen en deze uitvoering goed faciliteren; 

 Uitvoeren van een oriëntatie op nieuwe kansen op dit terrein. 
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Contact: 

 

Frank van Rooijen - lijsttrekker, frankvanrooijen@hetnet.nl 

 

Secretariaat PvdA Overbetuwe 

PvdA Overbetuwe - www.overbetuwe.pvda.nl 

De Zuiling 35, 6662 RA Elst; tel. (0481) 350532; e-mail pvda-overbetuwe@online.nl 
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