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Vooraf 

 
“Samen de uitdaging aangaan!” is het PvdA-motto voor de komende gemeenteraads-verkiezingen in 

Overbetuwe. Dit motto is ingegeven door de vele veranderingen die gaande zijn en die vragen om 

een nieuwe invulling van de relatie tussen inwoners en gemeente. 

Er verandert veel om ons heen: in de economie, op het werk, op het gebied van jeugd- en 

ouderenzorg, (begeleid) werk en wonen. In deze samenleving die steeds minder zekerheden 

biedt, voelen veel mensen zich onveilig. Ook in Overbetuwe zijn er inwoners die zorgen hebben 

over de toekomst. Dat is begrijpelijk. 

 

Juist deze tijd biedt ook kansen en daagt uit te zoeken naar nieuwe wegen en oplossingen. Dat 

willen we doen, samen met u! Laten we ook niet vergeten dat er gelukkig al veel goed gaat in de 

gemeente Overbetuwe. Toch kan en moet het nog beter.  

 

De gemeente is en blijft in onze visie een waardevolle deelnemer in het maatschappelijk 

krachtenveld, want normen stellen, toezicht en eerlijk delen blijft nodig. Niet alle vragen die 

leven, moeten of kunnen echter door de politiek worden beantwoord. De komende jaren zal er in 

toenemende mate een rol zijn weggelegd voor de burgers zelf. In een moderne samenleving 

regelen mensen veel zaken zelf, via inschakeling van alle netwerken, waartoe zij behoren. 

Initiatieven van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen bevorderen  

de onderlinge verbondenheid en leiden vaak tot goede oplossingen.  

 

De zoektocht naar een goed evenwicht tussen de inbreng van de gemeente enerzijds en van de 

bewoners van onze gemeente anderzijds biedt kansen en mogelijkheden. Uw kennis en ervaring 

als inwoner, ondernemer en verenigingslid vinden wij belangrijk. Samen met u willen we de 

uitdaging aangaan om tot een nog betere samenleving in Overbetuwe te komen. 

 

Elbert Elbers  

Lijsttrekker 
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Bij dit programma 
 
In dit verkiezingsprogramma van de PvdA-afdeling Overbetuwe voor de periode 2014-2018 schetsen 
we de grote lijnen en thema’s; zaken die voor ons belangrijk zijn in een wereld die snel verandert. De 
Toekomstvisie+ uit 2009 was ook zo’n richtinggevend document.  
Die visie heeft wat ons betreft nog een grote actualiteit. 

 

In dit verkiezingsprogramma kijken we terug en vooruit.  

 

Terugkijken doen we, omdat wij in de afgelopen raadsperiode, in twee colleges, bestuurlijk 

hebben bijgedragen aan hoe Overbetuwe er nu voorstaat. Daarover willen we verantwoording 

afleggen. Er is in die periode veel werk verzet, maar het werk is nooit af.  

De PvdA wil blijven bouwen aan onze mooie gemeente. 

 

We blikken dus ook vooruit naar de komende jaren. Jaren waarin veel staat te gebeuren, 

bijvoorbeeld op het terrein van de zorg. Met uw steun willen we samen de toekomst van 

Overbetuwe vorm en inhoud geven. 

 

Bij onze keuzes laten we ons leiden door onze beginselen.  

In dit programma kunt u lezen waar wij voor staan en waar wij voor gaan. U leest onze redenen 

om uw steun te vragen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.  
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Terugkijken 
 
De coalitie waarmee we in 2010 begonnen zijn, was een voortzetting van de vorige: CDA, VVD, D66 
en PvdA steunden het College. In september 2011 kreeg het CDA toch onoverkomelijke problemen 
met het bestemmingsplan Elst Centraal. 
Elst Centraal gaf en geeft vorm aan de noodzakelijke verbindingen rond het station. Daar vraagt 

het gereedkomen van de wijk Westeraam en de verdere ontwikkeling van Elst Zuid-Oost ook om. 

De Stadsregio en de Provincie steunen met miljoenen euro’s de gewenste investeringen rond het 

station. 

Het GBO, als nieuwe coalitiegenoot toonde één wens: zorg dat de infrastructuur, de verkeers- 

technische oplossingen er zijn, voordat er wordt gebouwd. De “formateur”, Jan Terlouw had geen 

moeite dit in te passen. 

 

Al in de vorige periode, vóór 2010, is de Toekomstvisie+ opgesteld en aanvaard. Daarin zijn de 

grote doelen beschreven, waar ook in deze raadsperiode aan is gewerkt. 

Het beleid van het wijkgerichte werken is verder ontwikkeld. Dat heeft geleid tot de plannen en 

uitvoering van sportvoorzieningen in onder meer Zetten, terwijl het een grondslag legt voor de 

decentralisaties en de wijkgerichte uitvoering daarvan. Volgens het Rijk moet de zorg terug in de 

wijk: dat vinden wij een goed plan. 

Nog diverse DorpsOntwikkelingsPlannen (DOP’s) kwamen gereed: over de uitvoerbaarheid 

daarvan bestaan nog verschillen van inzicht en onvrede bij sommige Dorpsraden . De discussies 

over de plannen en hun mogelijkheden tot realisatie leren, zowel gemeente als dorpen, iets over 

wijkgericht werken. 

Van betekenis is de inhaalslag in de bestemmingsplannen: voor Elst en voor het gehele 

Buitengebied kwamen belangrijke herzieningen gereed. 

Het ontwikkelen van Park Lingezegen verliep niet zonder problemen. De financiering werd door 

rijksbezuinigingen dubieus, maar de provincie vulde het gat. De complexiteit van verwervingen, 

verplaatsingen en uitvoering zorgde voor onvrede bij de ondernemers; de slagvaardige uitvoering 

door het Openbaar Lichaam Lingezegen is voor een deel gelukt. 

Bevredigend is de situatie in de wijk Westeraam in Elst; de markt neemt de woningen in 

voldoende mate op, in tegenstelling tot de stagnatie in Arnhem en Nijmegen in Schuytgraaf en 

Waalsprong. Onze bescheiden schaal is een voordeel geweest. Daarom is onze uitbreidingswijk 

bijna klaar. 

 

Niet alles ging goed: een voorbeeld is het nieuwe centrum voor Herveld/Andelst. In een 

voorbeeldig planproces is gepoogd een nieuw hart te maken voor deze dorpen, maar de trekker 

Woonstichting Valburg moest voorlopig erkennen dat nieuwbouw niet mogelijk was.  

Op meer plekken in de gemeente doet het probleem van verouderende en moeilijk te exploiteren 

voorzieningen zich voor. 

 

De PvdA wordt weleens bestuurderspartij genoemd. Daarvoor schamen wij ons niet. Onze partij 

loopt niet weg, is altijd bereid verantwoordelijkheid te nemen. Compromissen sluiten is nodig, 

maar verwateren de eigen inbreng.  

Wij stellen vast dat onze gemeente Overbetuwe het best aardig doet. Sinds 2001 is een gemeente 

ontstaan, met éénheid in verscheidenheid, met mooie dorpen, sterke kernen, met ‘lokale helden’ 

die zorgen voor een eigen sociale identiteit en kleur. 

Over de coalitie zijn wij tevreden. Er kunnen dingen beter, de financiële reserves zijn geslonken, 

maar de bestemmingsplannen zijn op orde, de scholen functioneren, er is een goed sociaal beleid. 

Overbetuwe is een prima plek om te wonen. Blijft dat ook zo? 
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Vooruitkijken 

 
De economische crisis laat ook onze gemeente niet onberoerd. De vastgoedwereld heeft het 

zwaar en de grondexploitatie is niet meer de stabiele factor in het gemeentelijke huishoudboekje. 
Het Rijk laat de gemeenten fors delen in de bezuinigingen. Direct door kortingen en lasten- 

verzwaringen, indirect door de decentralisaties op het gebied van het sociaal domein. 

 

De verhouding tussen overheid en samenleving zal moeten veranderen. Dat is in hoge mate 

ingegeven door geldgebrek. Hoe precies gaat die verhouding veranderen? 

 

De laatste decennia heeft de overheid veel taken tot zich genomen en geprofessionaliseerd. 

Kinderopvang werd niet meer lokaal georganiseerd door ouders, maar werd een bedrijfstak. De 

zorg werd minder een zaak van familie en buren, maar gebonden aan opleiding en salarissen.  

Met het persoonsgebonden budget werd de zorgvrager zelf een kleine opdrachtgever op een 

markt van zorgverleners. De kwaliteitswinst van die ontwikkelingen was vaak prima. Maar dat 

nieuwe systeem van bedrijfsmatige activiteiten moest worden bestuurd, gefinancierd, 

genormeerd. Daarvoor waren ambtenaren nodig. 

Onder druk van de crisis zien we nu, dat het een manier van organiseren is, die te kostbaar en te 

vervreemdend uitpakt: te veel professionalisering, te veel bureaucratie, te ingewikkeld, te 

oncontroleerbaar. 

 

De PvdA is niet tot het liberalisme bekeerd. We moeten loslaten en vasthouden. Veel van de 

professionele zorg zal anders moeten worden geregeld. Het recht op een voorziening moet 

veranderen in een overlegde praktische oplossing. Daarbij zullen wettelijke kaders moeten 

gelden. 

De overheid moet niet zelf zorgen voor, maar zorgen dat er iets gebeurt en geregeld wordt. Die 

overheid is kleiner (want laat los), maar ook sterker (want regelt eenvoudig).  

Hoe we dat doen, het vormgeven van de participatie-samenleving, hebben “ze” in Den Haag nog 

niet bedacht en “wij” in Overbetuwe ook niet. Alleen, de overtuiging in Den Haag is, dat dit de 

goede weg is. Dus het is een uitdaging, die we graag oppakken. Dat doen we, niet met veel 

nieuwe ambtenaren, maar door slim organiseren met elkaar. 

 

Het Rijk wil decentraliseren in het sociaal domein (jeugdzorg, langdurige zorg, werk) en daartoe 

middelen (wel minder) overdragen naar gemeenten. Onze gemeente heeft, in navolging van 

andere gemeenten, deze uitdaging aanvaard. Met de omliggende gemeenten en aanbieders van 

de specialistische zorg wordt intensief overlegd over de nieuwe situatie, die reeds in 2014 begint. 

Over details en snelheid van de gehele operatie is nog veel discussie. 

Ook in de woningbouw wordt bezuinigingsdruk gevoeld: huurders worden getroffen door hogere 

huurverhogingen dan voorheen. Ondanks die hogere huurinkomsten, maakt de verhuurders-

heffing het voor woningcorporaties moeilijk om nog te investeren in de woningbouw. Dat is 

pijnlijk, omdat zij een onmisbare partner zijn bij het moderniseren en energiezuinig maken van de 

bestaande woningvoorraad. Zeker, nu de investeringen in de nieuwbouw sterk vertragen, zullen 

we de kwaliteit van de bestaande woningen moeten aanpakken. Vandaar ons voorstel een beurt 

van 10.000 euro te standaardiseren voor verouderde huurwoningen. In nieuwe ‘woonvisies’ 

zullen we hierover met de woningcorporaties afspraken moeten maken. 
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In hoeverre de economische ontwikkeling de komende jaren zal herstellen, staat nog te bezien.  

Het lijkt goed om rekening te houden met een “nulgroei” tot 2017. Dat betekent dat Overbetuwe 

een heroverweging van taken moet uitvoeren in de loop van 2014. De omvang daarvan lijkt ons 

overigens wel uitvoerbaar. 

 

Lastiger is de vormgeving van het sociaal domein. De activiteiten die hiermee samenhangen zijn 

ingewikkeld, de taak is onzeker (langdurige zorg blijft nu toch weer bij het Rijk), de verhouding 

tussen gemeente en gespecialiseerde zorgaanbieders ook. Het Rijk is bovendien nog onzeker over 

de eigen rol en het toezicht op de kwaliteit van het werk (in de jeugdzorg) dat de gemeente moet 

leveren. De gemeente doet al het mogelijke om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Nog moeilijk 

is het zicht te krijgen op de organisatievormen en de samenwerkingen, die hierbij praktisch en 

uitvoerbaar zijn. Het probleem is dat bij zorgverlening gebruik wordt gemaakt van zeer 

specialistische aanbieders van zorg. Deze organisaties vrezen voor hun werkgelegenheid en 

manifesteren zich bij elke denkbare gelegenheid. Voor het behoud van hun kennis en 

werkgelegenheid is dat van groot belang. Maar de bezuiniging zal ergens moeten worden 

gedragen. 

Onze stelling is: niet de zorgvragers moeten de rekening betalen. De besparingen zullen moeten 

komen uit een betere afstemming en organisatie van de aanbieders. 

 
In de sociale woningbouw zijn de zorgen evenzeer groot: circa een kwart van de huurinkomsten 

moet worden afgedragen aan het Rijk. Daardoor zijn corporaties nog nauwelijks in staat te 

investeren. De sociale woningvoorraad zal kleiner worden volgens het rijksbeleid: in onze 

gemeente moet 20% van onze woningen sociaal en betaalbaar blijven.  

Woningbezit voor starters met een smalle beurs moet mogelijk gemaakt en gestimuleerd worden.  

Maar door het harde huurbeleid zullen maar weinigen gaan kopen. 

De woningcorporaties in onze gemeente moeten bereid blijven om met de gemeente tot een 

nieuwe woonvisie te komen en daarover verbindende en wederkerige prestatieafspraken te 

maken. Het maken van die afspraken moet de gemeente gaan doen. 

 
 

Tienduizend euro voor het moderniseren van een verouderde huurwoning:  
een goedmaker voor de gepakte huurder. 
 
De gemeente behoudt tenminste 20% van de woningvoorraad als sociaal en 
betaalbaar en zorgt voor kwaliteit door nieuwe woonvisies. 
 
Decentraliseren in het sociaal domein ja: maar de zorgvragers niet de rekening laten 
betalen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

Beginselen 

 
De PvdA is landelijk georganiseerd; dat heeft het voordeel dat er een visie is die richting geeft bij 

moeilijke vraagstukken. 
Hoe gebruiken wij de beginselen van de landelijke PvdA lokaal? Niet door veel en ingewikkelde 

tekst, maar door een paar uitgangspunten. 

 
De PvdA heeft een lange traditie: sociaal-democraten zijn niet voor grote revoluties, maar voor kleine 
verbeteringen in de samenleving, die blijvend zijn. Die kleine stappen moeten herkenbaar uitwerken, 
bijvoorbeeld in het beginsel dat instanties en organisaties mensen niet mogen vernederen. 

Dat is de “fatsoenlijke samenleving”: iedereen heeft het recht om met respect en als volwaardig 
mens behandeld te worden. Dat is soms lastig: de PvdA heeft, om een voorbeeld te noemen, 
nationaal gediscussieerd over de strafbaarheid van illegaal verblijf.  
Kun je over zoiets principieels compromissen sluiten?  
Lokaal gaat het meer om dingen als: burgers moeten geen onbegrijpelijke brieven ontvangen van de 
gemeente en bij transacties en bestemmingsplannen niet onredelijk lang aan het lijntje worden 
gehouden. De dienstverlening moet snel en klantgericht zijn, de ondersteuning transparant, dat wil 
zeggen, gelijke gevallen gelijk behandelen. Maar rechtvaardigheid betekent ook, dat je niet bang 
bent om ongelijke gevallen ook ongelijk te behandelen. 
 
Het woord sociaal betekent veel: de norm dat niemand zich hoeft te laten vernederen, allereerst. 
Sociaal is ook een mensenleven dat in harmonie en verbinding met anderen wordt geleefd. Die 
verbinding vraagt aandacht voor verhoudingen: tussen diverse bevolkingsgroepen, maar ook in de 
diverse fasen van het leven. Denk aan blank en zwart, oud en jong, werkloos of economisch actief, 
homo of hetero. 

Het woord democratisch betekent dat wij luisteren naar elkaar, want wie luistert hoort meer. We 
bedoelen ook dat wij als burgers bepaalde basisrechten hebben, bijvoorbeeld het recht op privacy, 
vrijheid van meningsuiting, ruimte voor eigen geloof en cultuur, waaraan niet mag worden getornd. 
In de politiek betekent het dat partijen naar de mensen luisteren, maar ook omgekeerd dat mensen 
worden geholpen hun mening te vormen. Daar hoort goede informatie, scholing en voorlichting bij.  

In de samenleving en in de gemeente betekent het ook dat in verenigingen en bedrijven, in 
contacten tussen mensen, dezelfde principes gelden: de meerderheid beslist, respect voor elkaar is 
het uitgangspunt, jegens de minderheid in het bijzonder. In bedrijven geldt een redelijke 
medezeggenschap, in verenigingen houden we de democratische regels hoog. 

De lokale politiek heeft niet op alles formeel greep of zeggenschap; maar beginselen kunnen in de 
praktijk ook zonder die greep of zeggenschap worden uitgedragen. Sterker, de betekenis van 
beginselen moet elke dag worden voorgedaan en uitgedragen. Dat wil de PvdA waar maken. 
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De Praktijk 
 
Hoe passen we die principes in de praktijk toe? Enkele hoofdthema’s in kort bestek: 

Het gemeentelijke huishoudboekje 

De gemeente heeft een lagere reserve dan wenselijk en gebruikelijk. Maar reserves zijn bestemd 

voor moeilijke tijden, dus die beperkte reserve is geen onoverkomelijk probleem. De gemeente is 

niet lichtzinnig en ook niet ‘technisch failliet’. De nieuwe raad en het nieuwe college moeten in 

2014 aan de slag met heroverwegingen, waarbij enige miljoenen euro’s moeten worden 

gevonden. Die operatie ziet de PvdA met vertrouwen tegemoet, want de gemeente is “in 

control”. Wij zullen daarbij met speciale aandacht letten op de positie van de zwaksten in onze 

samenleving. 

 

Werk 

Met veel inwoners van Overbetuwe gaat het goed. Maar we sluiten onze ogen niet voor 

problemen die zich in onze gemeente voordoen. Nog steeds groeien kinderen in armoede op. 

Door stapeling van gevolgen kan de ene burger veel harder getroffen worden dan de andere. 

Werkloosheid, eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze gemeente voor. Daar 

moeten we aan doen wat mogelijk is. 

De gemeente krijgt verantwoordelijkheid voor de toeleiding van mensen met een handicap naar 

de arbeidsmarkt. De kennis en ervaring van Presikhaaf Bedrijven is daarbij nuttig. Het behoud van 

Presikhaaf Bedrijven als organisatie is afhankelijk van de mate waarin men in staat is financiële 

tekorten te voorkomen. Diverse gemeenten in de gemeenschappelijke regeling hebben met die 

tekorten steeds meer moeite. Dat geldt ook voor ons. 

 

Zorg en Gezondheid 

Niet iedereen in onze gemeente heeft dezelfde kansen. Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, 

des te beter de gezondheid. Het beleid van de regering is gericht op het brengen van de zorg naar 

de wijken. Dat betekent dat de zorg kleinschalig wordt georganiseerd en zichtbaar aanwezig is in 

de wijk. 

Wie zich(even) niet zelf redt, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving, 

maar als dat niet kan, zorgt de (lokale) overheid voor een vangnet. Die ondersteuning is gericht op 

het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, dichtbij georganiseerd, met meer aandacht en 

minder bureaucratie. 

 

Onderwijs 
Onze kinderen moeten het beste onderwijs krijgen dat wij kunnen organiseren en betalen. Voor ons 

betekent dit dat vragen en initiatieven uit de samenleving belangrijk zijn voor ons handelen. In dat 

verband is een belangrijk begrip de samenwerking tussen de drie O’s: Overheid, Ondernemers en 

Onderwijs. (als vierde ‘O’ kan daar nog Onderzoek aan toegevoegd worden.) Die samenwerking kan 

zowel lokaal als regionaal zijn. Het leerdorp Elst (gemeente, het Westeraamcollege en ondernemers) 

is lokaal. Het Logistiek Expertise Centrum Nijmegen is regionaal. Daarin werken vier gemeenten, het 

ROC Nijmegen en een aantal grote logistieke bedrijven uit deze regio samen om logistieke kansen te 

benutten. 
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Wij willen de samenwerking met het onderwijs intensiveren. De schoolbesturen blijven 

verantwoordelijk. Maar wij willen graag, vooral met het voortgezet – en het beroepsonderwijs, 

overleggen hoe zij het onderwijs op elkaar af kunnen stemmen, hoe zij het bedrijfsleven een rol 

kunnen geven in het beroepsonderwijs, hoe zij de leerlingenzorg inrichten, etc.  

Wij zijn benieuwd welke vragen de partners aan ons stellen. 

 
Cultuur en sport 

Cultuur en sport brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan de sociale cohesie van een 

gemeenschap. Via sport en beweging verbetert de gezondheid van mensen. Daarom hoort sport 
voor iedereen toegankelijk te zijn. Wij vinden dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke 

beperking daar geen belemmering voor mag zijn. Dat vraagt soms om zeer gerichte maatregelen. 

 

De PvdA is trots op ons rijke culturele leven. Cultuur draagt bij aan het imago van de gemeente, 

het gevoel van ergens thuis te horen en de lokale identiteit. Cultuur maakt het leven waard om 

geleefd te worden. We willen voor een bloeiend en sterk cultureel leven minstens de 

voorwaarden scheppen. Met onze ondersteuning aan Theater “de KiK” en de “Elisabeth Tuijnman 

cultuurprijs” hebben we laten zien hoe we dat bedoelen. De initiatieven voor Natuur en Milieu 

Educatie worden zo goed als mogelijk ondersteund. 

 

Huisvesting 

Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen terug naar een evenwichtig 

en eerlijk woonbeleid, met voldoende sociale woningen, betaalbaar en van voldoende kwaliteit. 

De gemeente heeft ongeveer 20% van de huishoudens binnen de “doelgroep” van het 

volkshuisvestingsbeleid en evenveel betaalbare huurwoningen. Daar kan dus niets vanaf. 

Kopen van een eigen huis moet voor brede groepen bereikbaar zijn. Het betekent dat het aanbod 

huurwoningen en koopwoningen past bij de vraag en dat de prijzen realistisch zijn. Dat was met 

koopwoningen niet meer, maar de huurwoningen worden snel duurder. Het rijksbeleid kan door 

de gemeente worden aangevuld en verzacht. Vooral voor starters blijft dit van belang.  

Overbetuwe moet de praktijk van prestatieovereenkomsten met de woningcorporaties opnieuw 

inhoud geven, door gezamenlijk met de verhuurders nieuwe woonvisies te ontwikkelen.  

De bestaande woningen beter in stand houden en verbeteren heeft prioriteit. 

 

Kerngericht werken 

De beschouwing van de andere verhouding overheid-samenleving heeft betekenis voor de relatie 

tussen de gemeente en de kernen/dorpen. 

De laatste jaren is gepoogd inhoud te geven aan het motto ‘eenheid in verscheidenheid’, onder 

andere door de DorpsOntwikkelingsPlannen. In veel buurten en kernen zijn actieve dorpsraden, 

die de kracht van de samenleving pogen te tonen. Zij verdienen onze steun, maar worden ook 

door ons uitgedaagd.  

Niet de gemeente regelt wat de dorpen willen, de dorpen doen dat zelf, in een kritische en soms 

prikkelende relatie met de gemeente. Daarin wil de PvdA behulpzaam zijn, om samen te kijken 

wat mogelijk is. 

 



 

 

11 

De gemeente bezuinigt, maar met oog voor de zwaksten. 
 
Samenwerking in het sociaal domein is goed, maar de aanbieders zullen tot 
vernieuwing moeten komen, die de gewenste bezuiniging oplevert. 
 
De zorg moet zichtbaar aanwezig zijn in de dorpen en kernen: dat schept een nieuwe 
vraag naar maatschappelijk vastgoed, waarvoor kennis en steun van de 
woningcorporaties nodig is. 
 
De nieuwe woonvisies en prestatiecontracten gaan uit van de nieuwe werkelijkheid 
op de woningmarkt: accent op verbeteren van bestaande woningen en verzachten 
van de prijseffecten voor starters. 
 
 

Ons sociaal domein. 
 
Binnen het sociale domein vinden in 2014/2015 drie (mogelijk vier) grote decentralisaties plaats. 
Op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen heeft het 
kabinet gekozen voor decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten. 
Omdat gemeenten dichter bij de burger staan wordt verwacht, dat zij binnen het sociale domein 
betere en efficiëntere dienstverlening kunnen bieden.  
De PvdA vindt dit een positieve gedachte en vertrouwt dat wij in Overbetuwe de kans hebben dit 

waar te maken. Het betekent wel dat de gemeente leiding en sturing moet geven aan een 

ingewikkeld proces, waarin het Rijk ons met veel onzekerheid confronteert.  

Inmiddels heeft de staatssecretaris de langdurige zorg weer uitgezonderd, waardoor het beeld 

vertroebelt en de verhoudingen met de VNG gespannen worden. Wij vinden dat hier snel meer 

gemeentelijke lijn en helderheid in moet komen. 

 

Is er voor de vormgeving van het sociaal domein een optimale schaal? De PvdA vindt de gedachte 

aan een samenwerking op die gebieden, die zich richt op een aantal van 100.000 inwoners nog 

niet zo gek. In kernen en wijken hebben we het over 3000 tot 5000 mensen. 

Het betekent niet dat Overbetuwe met de gemeente Lingewaard zal of moet fuseren. Wij hebben 

wel een voorkeur voor een samenwerking op deze schaal. Dat kan met Lingewaard, maar ook met 

andere gemeenten.  

Het betekent ook dat wij deelname in grootschaliger samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld 

werkvoorzieningschap Presikhaaf, opnieuw tegen het licht willen houden van dit schaalniveau. 

 

Bij de organisatie van de gemeentelijke dienstverlening en uitvoering voor het sociaal domein 

willen wij aansluiting zoeken bij de structuur van onze gemeente. Dat wil zeggen, bij wat in 

dorpen en kernen als voldoende ‘kleinschalig en eigen’ wordt beschouwd. Hiervoor werd al 

gewezen op de aanwezigheid van de zorg in het dorp en de betekenis voor de dorpshuizen en de 

behoefte aan maatschappelijke gebouwen voor die zorg. Dit betekent ook, dat wij niet zomaar 

willen opgaan of investeren in een groter verband in een regionale samenwerking. Het Rijk wil 

zorg in de buurt, dus die oriëntatie op kernen en dorpen is ons uitgangspunt. 
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De komende vier jaar zullen veel betekenen voor het lokaal bestuur. Het maken van goede 

keuzen en afwegingen heeft grote gevolgen voor de mensen in onze samenleving, die het moeilijk 

hebben: de zorgbehoevende ouderen en jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Daar richten we onze aandacht op. 

 

De vragers van de zorg zijn de klanten, niet de huidige aanbieders van zorg, hoe 
belangrijk hun kennis en ervaring ook is; 
 
De uitvoering wordt zonodig vorm gegeven in een samenwerking gericht op een 
inwonertal van 100.000 inwoners; maar de presentie in dorpen en kernen is het 
uitgangspunt. 
 
De gemeente Overbetuwe bewaakt goede arbeidsvoorwaarden voor de werkers in 
de zorg. 

 
  

Dorpen- en kernenbeleid. 

 
Met het opstellen van dorpsontwikkelingsplannen(DOP’s) zijn verwachtingen ontstaan, die tot 

dusver nog onvoldoende zijn ingelost. De gemeente kan niet de verlanglijstjes uit de kernen 

zonder meer honoreren, al is die verwachting wel gegroeid. De schrijvers van de DOP’s moeten 

zelf een realisatiestrategie maken en daarover met de gemeente onderhandelen. 
 

Dorpen en kernen hebben behoefte aan gebouwen, waarin de gemeenschap zich kan ontplooien. 

Sommige dorpshuizen doen het goed, anderen hebben behoorlijke problemen en daar slaat de 

veroudering toe. De exploitatie brengt onvoldoende middelen in het laatje voor onderhoud en 

modernisering ervan. 

Het beleid van de voorzieningennota is aangenomen. Uitgangspunt is dat een lokale 

gemeenschap zelf de sociaal-culturele voorzieningen via ontwikkelde activiteiten moet dragen. De 

woorden lijken te slagen, maar de praktijk is weerbarstig. Niet het beleid is het probleem, maar de 

eenvoudige kennis, waarmee dingen kunnen worden gerealiseerd, ontbreekt. Aan het 

geformuleerde beleid is in werkelijkheid nog geen uitvoering gegeven.  

Het sociaal domein, met ouderenzorg, sociale werkvoorziening en jeugdzorg, moet worden 

vormgegeven nabij de mensen, in de directe woonomgeving. Dat vraagt om andere 

organisatievormen en andere ruimtelijke voorzieningen dan wij gewend zijn. Dat kan tot nieuwe 

activiteiten in de dorpshuizen leiden. 

 

Van grote betekenis is de verbinding die lokaal wordt gemaakt, tussen vragers en aanbieders van 

vrijwillige en professionele zorgdiensten. In het licht van de rijksambities op dit vlak, liggen 

experimenten in de kernen voor de hand. Het zou goed zijn ervaringen uit het land op dit gebied 

te vertalen en te enten op de vormen die hiervoor inmiddels binnen Overbetuwe zijn ontwikkeld. 

Voorzover de gemeente experimenteert, moet tevoren helder zijn wat wordt beproefd en welk 

resultaat als succes wordt beschouwd. 

 

Voor ons is ‘Vertrouwen in de buurt’ het uitgangspunt. Wij willen bewoners ruimte bieden om 

meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun woon- en leefomgeving. Bewoners die 

bijvoorbeeld natuurspeeltuinen onderhouden, krijgen alle steun van de gemeente en hebben 

geen last van onnodige regels. 

  



 

 

13 

 

 
 
 
 

Elke kern moet een D.O.P. hebben en een uitvoeringsstrategie die daarop is 
gebaseerd; 
 
Het beginsel is dat een voorziening moet worden gedragen door de eigen activiteiten 
van inwoners uit een dorp of kern; 
 
De gemeente verwerft zich de deskundigheid die nodig is om de ontwikkeling in de 
dorpen en kernen te steunen en te stimuleren; 
 
Op dorps/kern niveau moeten we nieuwe communicatievormen uitproberen met de 
bedoeling om vraag en aanbod in de zorg bij elkaar te brengen, zowel professioneel, 
als vrijwillig. 
 

 

Elst Centraal (Infra, P+R, Huis der Gemeente). 
 
De planvorming rond Elst Centraal (Infra, P+R en het Huis der Gemeente) gaf veel onrust bij 

burgers en politici. Het bestemmingsplan heeft tot een bestuurlijke crisis geleid.  
Het CDA verliet het college, de fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe trad toe, na 

hernieuwde afspraken over Elst Centraal. Maar de discussie loopt nog. 

 

De PvdA heeft in de planvorming een stevige rol vervuld. Onze bijdrage is gebaseerd op de 

planologische ontwikkeling, die breed is gedragen.  

In de jaren negentig is met het Rijk een grote toevoeging van woningen aan Elst overeen- 

gekomen. Deze keuze is gemaakt om de open ruimte in de Over-Betuwe groen te kunnen houden. 

Dit betekende dat in de lijn langs de A-325 en de spoorlijn Arnhem- Nijmegen de verstedelijking 

(VINEX) moest plaatsvinden.  

Dat is ook gebeurd: Westeraam is bijna afgebouwd. Er is een visie opgesteld voor het 

industriegebied in Elst Zuid-Oost. De bouwactiviteit in Arnhem en Nijmegen verloopt door de 

recessie trager. Overbetuwe heeft door omstandigheden meer tempo kunnen maken. 

Voor het westelijke deel van de gemeente is een terughoudend beleid van kracht: we bouwen 

daar voor de eigen behoefte van de dorpen, maar verder niet. Dat is conform het inzicht van 

geconcentreerde bouw en een groene Over-Betuwe. 

  

Het dorp Elst heeft nu een stationsgebied dat niet eigentijds is. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen 

en de provincie Gelderland stimuleren modernisering door het verstrekken van subsidies. Het 

station Elst speelt daarin een centrale rol.  

De wachttijd voor het spoor in Elst wordt steeds langer, de parkeerdruk in de omgeving stijgt. Het 

verkeerstechnische knooppunt , dat het stationsgebied moet zijn, functioneert niet goed. Zo is de 

combinatie, in een plan van tunnels, parkeergarage, nieuwe ontsluiting voor Heinz en Huis der 

Gemeente, ontstaan.  

 

 
 

http://www.stadenomstreken.nl/over-stad-en-omstreken/informatie-over-de-gemeenten/overbetuwe/dorpskernenwijken/hemmen
http://www.stadenomstreken.nl/over-stad-en-omstreken/informatie-over-de-gemeenten/overbetuwe/dorpskernenwijken/zetten


 

 

14 

Ook onze gemeente heeft last van de economische crisis, met dalende grondprijzen en dalende 

vraag naar woningen en kantoren. Maar daardoor is Elst Centraal nog geen onverantwoord plan. 

Nu de Raad van State goedkeuring heeft onthouden aan onderdelen van het plan wordt het beeld 

nog lastiger.  

 

De PvdA vindt dat een overheid in tijden van crisis juist moet durven investeren. Wij willen graag 

terug naar het zakelijke meningsverschil. Wij vinden de afweging van het plan en 

scenario’s/varianten daarop een goede vertaling van onze democratische plicht te zoeken naar 

een nieuwe meerderheid en steun bij de bevolking. Onderdeel van die afweging is dat een goed 

werkgever zorgt voor een goede werkplek voor zijn medewerkers. Of die goede werkplek nu moet 

worden gemaakt en of moet worden voorgesorteerd op gemeentelijke herindelingen, zal, 

mogelijk, bij de scenario’s ter discussie komen. De PvdA is voor vrijwillige herindeling van 

onderop: vooralsnog is dat volstrekt niet aan de orde. 

 

De PvdA is voor een snelle uitvoering van de goedgekeurde infrastructuur in het 
bestemmingsplan van Elst-Centraal; 
 
De PvdA hecht aan de vergelijking van varianten voor het Huis der Gemeente en 
bepleit een kosteneffectieve keuze voor de huisvesting van de gemeente; 
 
De PvdA vindt dat een overheid in tijden van crisis juist moet durven investeren. 

 
 

Ruimte, groen en bedrijfsvoering 
 
De gemeente Overbetuwe heeft een inhaalslag gemaakt op het vlak van de bestemmings-

plannen. Dat heeft na veel discussie duidelijkheid opgeleverd voor ondernemers en gegroeide 

praktijksituaties. De gemeente Overbetuwe heeft nog een aantal grote lijnen, waarlangs werk 

wordt verzet. Dat zijn: 

 Voltooiing Westeraam; 

 Ontwikkeling Centrumplan Heteren; 

 Uitvoering Elst Centraal; 

 Ontwikkeling Park Lingezegen. 

 

Veel van de mogelijkheden op deze hoofdlijnen is afhankelijk van het herstel van de economie, 

het rijksbeleid en de heropleving van de investeringsbereidheid.  

Voor de realisatie van Park  Lingezegen is het geld beschikbaar. Voor de andere plannen bestaat 

de afhankelijkheid van investeringsbeslissingen van andere partijen. 

De verwachtingen van het Openbaar Lichaam bij de ontwikkeling van Park Lingezegen zijn maar 

gedeeltelijk gerealiseerd. Nu de uitvoering van het Park dagelijks gestalte krijgt, worden goede 

omgangsvormen en nauwgezet management nog klemmender. Niet elke boom en greppel moet 

tot gedoe leiden. 

 

Met de woningcorporaties wil de PvdA graag afspraken maken over de aanpassing en verbetering 

van verouderde woningen (herstructurering), het energiezuinig maken daarvan, de toepassing 

van zonne-energie en experimenten met kleinschalige energie opwekking.  
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Reeds besproken is de behoefte aan een nieuw Huis der Gemeente: in het land wordt 

geëxperimenteerd met een gemeente zonder gemeentehuis, maar dat vraagt een moderniteit die 

niet bij onze Betuwse samenleving past. De PvdA vindt dat concentratie en vernieuwing van de 

gemeentelijke huisvesting moet plaatsvinden. Moeten we wachten op inzicht in een optimale 

bestuurlijke schaal? De PvdA vindt van niet.  

De PvdA vindt het wel goed te kijken naar samenwerking in grotere verbanden, maar graag in 

vrijwilligheid, met lagere kosten en hogere kwaliteit als toetsingscriteria en een betaalbare 

uittreding voor als het niet lukt. Voor de huisvesting van het gemeentelijke apparaat betekent dit 

een zekere flexibiliteit. 

 

De stijl van werken en ambtelijke kwaliteit zal verder moeten veranderen, in het licht van de 

veranderende verhouding tot de samenleving: minder eigenwijs, meer partner met betrokken 

burgers. Dit thema doet zich onder andere voor bij de bouwkundige invuloperaties binnen de 

bebouwde kom. Vaak worden bouwprogramma’s van decennia geleden op kleine vlekken gelegd, 

die omwonenden tot boosheid brengen. Dat ontwikkelaars dat willen is verklaarbaar. Dat 

omwonenden dat niet willen en wijzen op hun eigen behoefte aan kwaliteit is evenzeer 

begrijpelijk. De gemeente zou meer voor de omwonenden kunnen en moeten kiezen. De grote 

behoefte aan nieuwbouw is niet langer verdediging voor overspannen programma’s. 

 

Kwaliteit is ook overwegend bij een hernieuwde discussie over het Rail Opstap Punt in Valburg. 

Onze gemeente ligt op een transport-as, dus de discussie over containers blijft. Dan is het beter 

aan tafel te zitten en de grens van het aanvaardbare voor de omwonenden scherp te bewaken. In 

die zin staan wij open voor een discussie over een ROP bij Valburg. 

 
 

Tot slot 
 
Het zijn onzekere, spannende en uitdagende tijden. 

Onzekere tijden zijn het door de crisis. Het verlies aan welvaart is te relativeren, maar door stapeling 
van effecten of door baanverlies kan het je zwaar raken.  

Het zijn spannende tijden.  
De EU wordt steeds invloedrijker en Den Haag draagt via decentralisaties taken over aan de 
gemeenten. We kunnen Europa niet wegdenken. Den Haag zorgt vooral voor onoverzichtelijkheid.  
 

Het zijn uitdagende tijden.  

Ons openbare bestuur verandert door grote ontwikkelingen in Europa en in Den Haag. Voor de 

gemeenten is het vooral de grote vernieuwing in het sociale domein. De gemeentelijke democratie 

staat onder druk: van bezuinigingen, van een chaotisch decentralisatieproces, van onoverzichtelijke 

bestuurlijke samenwerking, van geharnaste belangenstrijd van benarde instellingen.  

 

Het is voor een eenvoudig lokaal politicus geen simpele tijd. Ook voor ons is het een grote uitdaging. 

Met uw positieve bijdrage maken we een betere Overbetuwse samenleving. De PvdA wil een nieuw 
bondgenootschap met de kiezer.  

Samen de uitdaging aangaan! 
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Kandidaten 

 
Op 28 november 2013 heeft de algemene ledenvergadering van de PvdA Overbetuwe  
onderstaande kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld:  
 
 
1.   Elbert Elbers   Driel     

2.   Gabrièle Penning de Vries   Elst 

3.   Peter van Griensven   Elst 

4.   Tom van Doormaal    Elst 

5.   Hans Geurts    Elst 

6.   Cecile de Boer    Heteren 

7.   Frans Brukx     Elst 

8.   Peter Maassen    Andelst 

9.   Recep Kaya    Heteren   

10. Gerda de Boer    Heteren 

11. Bert de Bruijn    Elst 

12. Frans van Beers    Elst 

13. Frank van Rooijen    Elst 

 


