
 

 

 

 

  

OVERBETUWE 

Zorg voor Overbetuwe  

Zorg voor elkaar 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 



2 

Zorg voor Overbetuwe 

VOORWOORD 
 

In Overbetuwe is het goed leven. En dat willen we zo houden. 

Op het gebied van werk, wonen, zorg, onderwijs, duurzaamheid, sport en cultuur 

gebeuren er mooie dingen in de Overbetuwse dorpen.  

Daar wil PvdA Overbetuwe mee verder gaan, zodat iedereen zeker blijft van een 

goed leven in deze gemeente. 

 

Waar de PvdA het verschil wil maken met andere politieke partijen is in een op-

roep om zaken meer door de ogen van een ander te bekijken. Een eenvoudige 

politieke richtlijn: ‘Hoe zou jij dat vinden?’ als uitdrukking van de opvatting dat  je 

anderen behandelt zoals jezelf behandeld wilt worden. Het gaat om inlevingsver-

mogen in mensen.  

 

Inwoners van Overbetuwe beschikken over veel kennis, vakmanschap en energie 

om zelf een weg te vinden om hun plannen te realiseren. De gemeente moet het 

eigen initiatief ondersteunen en niet wegnemen bij mensen. Echt respect hebben 

voor mensen betekent dat je hen als gemeente de ruimte moet bieden om de 

goede dingen voor de dorpen te doen. Dat doe je door samen met inwoners, be-

drijven en organisaties ideeën te ontwikkelen op basis van gelijkwaardigheid. 

 

Een sterker inlevingsvermogen moet de balans van onze huidige politiek doen 

doorslaan in het voordeel van de mensen die het moeilijk hebben in onze maat-

schappij. Voor die mensen wil de PvdA Overbetuwe er zijn. Zij verdienen hulp en 

zorg. Daarom wil PvdA Overbetuwe investeren in begeleiding naar werk, in pas-

sende woningen, in goede zorg in de dorpen, in veiligheid, in sport en cultuur en 

in duurzaamheid. 
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Wij staan voor ondersteuning dicht bij de mensen. Inwoners van Overbetuwe zijn 

graag bereid met elkaar dingen aan te pakken. Dat bleek toen er vluchtelingen 

moesten worden opgevangen. Dat blijkt ook als buren of dorpsgenoten hulp no-

dig hebben. 

 

In onze gemeente staan mensen klaar om elkaar te helpen. Overbetuwe is een 

zorgzame gemeente. Daar willen we graag op voortborduren. 

Om met de woorden van de oud-burgemeester van Amsterdam Eberhard van der 

Laan te spreken: ‘Zorg goed voor Overbetuwe, zorg voor elkaar'. 

 

 

Elbert Elbers 

Lijsttrekker 
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BEGINSELEN 
 

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, 

goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op 

zeggenschap. Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen 

toegankelijk zijn, en sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaal-

baar te zijn. Het hebben van werk is belangrijk en cruciaal voor het voorzien in het 

eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Het 

zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid en daar-

mee de politiek kan voorwaarden scheppen, die het makkelijker maken om mee te 

doen in de samenleving. 

 

De PvdA gelooft dat solidariteit de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving 

is. Een samenleving waar we respect hebben voor elkaars gelijkwaardigheid, on-

bekendheid en discriminatie bestreden worden en we onderling het vertrouwen 

versterken. Mensen willen immers gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt 

en de school voor hun kinderen. Ze willen vertrouwen hebben over hún kansen op 

een goede toekomst. En mensen willen ook ondersteuning en zorg krijgen als dat 

nodig is. Als PvdA herkennen en erkennen we dit. 

 

Gelukkig gaat het met veel mensen in Overbetuwe gewoon goed. Een te grote en 

bovendien groeiende groep mensen dreigt echter achterop te raken. Daar maken 

we ons zorgen over. Dit kan leiden tot een grotere en diepere scheiding tussen de 

groep die kansen heeft en deze weet te benutten, en de groep voor wie dit moeilij-

ker is. Te veel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de reguliere arbeids-

markt. Wie een arbeidsbeperking heeft of op 55-jarige leeftijd werkloos is gewor-

den, komt nauwelijks meer aan een baan. En jongeren van allochtone afkomst wor-

den soms gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk. 
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Er zijn nog steeds (groeiende) verschillen in inkomen, vermogen, opleidingskansen, 

arbeidszekerheid, gezondheid, levensduur en in de toegang tot de woningmarkt. 

Je economische positie bepaalt steeds meer je gezondheid en ook de groeiende 

afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen baart ons als PvdA zorgen.  

 

We bestrijden de gevolgen van kansenongelijkheid. Wij willen nadrukkelijk investe-

ren in wat ons bindt en zoeken dat in de kracht van de mensen, waar nodig met de 

steun van de lokale overheid. De PvdA staat voor een lokale samenleving die ver-

bonden is en waar mensen naar elkaar omkijken. Een lokale samenleving, waarin je 

erop kunt vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt, en er gelijke rechten en 

kansen zijn. En waarin verheffing, ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelfor-

ganisatie van burgers een doorlopende opgave is. 
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ZEKER VAN WERK 
 
Werk staat bij de PvdA voorop. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig be-

staan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Ook zonder een betaalde 

baan moeten mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. 

 

Goed werk en een fatsoenlijk loon zijn en blijven onze uitgangspunten. Het mini-

muminkomen zou voldoende moeten zijn om van te kunnen leven. 

 

Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die moeite 

hebben met het vinden van een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Iedereen heeft 

recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort. 

 

PvdA Overbetuwe vindt dat iedereen die gemotiveerd is om aan het werk te 

gaan, recht heeft op goede ondersteuning door de gemeente. Hier wil de PvdA 

flink in investeren. 

 

• Werkzoekenden moeten zelf hun eigen plan kunnen trekken in hun zoektocht 

naar betaald werk. Dit plan ondersteunen we waar mogelijk. 

• De PvdA Overbetuwe zet het re-integratiebudget vooral in voor de meest 

kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld mensen met beperkingen of statushou-

ders. 

• Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinko-

men of sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte 

tegenprestatie. 

• Werk moet blijven bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een 

betaalde baan, waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. 
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• De PvdA Overbetuwe wil afspraken maken met kennis- en opleidingsinstellin-

gen om te voorkomen, dat we onze jongeren opleiden voor werk dat straks 

verdwenen is. 

• Wij vinden, dat onderwijs, overheid (gemeente) en ondernemers (lokaal be-

drijfsleven) meer en gestructureerd moeten samenwerken om de kansen van 

(v)mbo’ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor stellen we sa-

men een lokale/regionale mbo-agenda op. In deze agenda maken we ook con-

crete afspraken over het aantal stageplaatsen en het instellen van een stage-

fonds. 

• De PvdA wil dat Overbetuwe haar inkoopmacht als overheid gebruikt om ba-

nen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. 

Dat kan door social return on investment als voorwaarde op te nemen voor de 

aanbestedende partij. Op die manier bevorderen we de kans dat werk duur-

zaam is. Overbetuwe geeft hierbij zelf ook het goede voorbeeld. 

• De PvdA Overbetuwe wil de komende periode extra beschutte werkplekken 

creëren in de gemeentelijke organisatie. Van bedrijven, waar we zaken mee 

doen als gemeente, verlangen we dezelfde inspanning. 

• Het re-integratiebeleid zet de PvdA in op reguliere en fatsoenlijk betaalde ba-

nen (zonder subsidie). Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven we loonkos-

tensubsidie of bieden we een baan aan bij het sociaal werkbedrijf. Voor hen 

waarvoor ook dat (nog) onbereikbaar, is er de arbeidsmatige of recreatieve 

dagbesteding. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen krijgt een 

kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

• De loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt wordt ook verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf. 

• PvdA Overbetuwe maakt de menselijke maat leidend in ons bijstandsbeleid, 

bijvoorbeeld door het toepassen van maatwerk. 
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• We verlagen voor mensen met een onregelmatig inkomen (zzp’ers) de drempel 

om vanuit de bijstand bij te verdienen. Dit doen we door de administratieve last 

van een wisselende bijstandsuitkering te verlagen en meer uit te gaan van ver-

trouwen. 

• Bij aanbesteden, bijvoorbeeld in de zorg, stellen we eisen aan het soort con-

tracten. Dus geen 0-urencontracten en payrolling meer. Dit betekent dat we 

gaan voor de aanbieder die goed met zijn werknemers omgaat én kwaliteit le-

vert.  

• Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk wijzen we af. 

• De PvdA gaat de strijd aan met werkgevers die discrimineren op zaken als leef-

tijd, geslacht en afkomst. Anoniem solliciteren is daar een goed hulpmiddel 

voor. 

• De PvdA Overbetuwe vindt dat het UWV weer een echte partner moet zijn bij 

het vinden van werk. Het UWV moet persoonlijk contact met de werkzoekende 

onderhouden en fysiek weer in onze gemeente aanwezig zijn. 
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ZEKER VAN EEN HUIS 
 
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. 

Het is een ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tege-

moet kunnen treden van de wereld. Wonen in Overbetuwe doe je in zelfbewuste 

dorpen, te midden van en samen met anderen. Dit betekent dat er voldoende be-

taalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar moeten 

zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteed-

baar inkomen. 

 

Wonen is verbonden met zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving: 

als bewoners dat willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op 

die manier een directe invloed op hun woonomgeving hebben. Zeggenschap 

gaat daarom ook over de invloed die huurders en gemeenten hebben op het be-

leid van de woningcorporatie. 

 

Om de toegankelijkheid waar te kunnen maken zullen er méér huizen moeten wor-

den gebouwd: op plaatsen waar mensen graag wonen en ontworpen op basis van 

woonwensen. Bouwen binnen de dorpen heeft hierbij voorrang. Om de betaal-

baarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag moeten. Voor zeg-

genschap is het belangrijk dat bewoners de ruimte krijgen van corporaties, ge-

meenten, projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven om zelf inhoud 

aan hun woonwensen te geven. En wonen gaat ook over kwaliteit van de wonin-

gen: verduurzaming (o.a. door nul op de meter), veiligheid en de relatie met zorg. 

Wij streven naar dorpen waar er ruimte is voor diversiteit. Jongeren, alleenstaan-

den, gezinnen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en 

statushouders. 
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De PvdA Overbetuwe wil voor iedereen een passende woning. Dat is een ba-

sisrecht en geen luxe. Helaas zit op dit moment de woningmarkt in Overbe-

tuwe op slot. Er is in alle dorpen van de gemeente een tekort aan bepaalde 

typen woningen. Die moeten gebouwd worden om dorpen te houden waarin 

je in elke levensfase kunt wonen. 

 

• De PvdA hanteert bij het bepalen van de woonbehoefte per dorp het uitgangs-

punt: 1/3 deel koopwoningen, 1/3 deel middel dure huurwoningen (700 tot 

1000 euro) en 1/3 deel sociale huurwoningen (tot 700 euro). 

• Wij willen dat de gemeente juridisch houdbare afspraken maakt met de wo-

ningcorporaties en projectontwikkelaars. 

• Er moet een evenwichtige spreiding van goedkope huurwoningen over de ver-

schillende dorpen zijn. 

• Voor elke sociale woning, die wordt verkocht, wordt er één aan de woningvoor-

raad toegevoegd. 

• Bij het bepalen van de huurprijs van een sociale huurwoning mag de WOZ- 

waarde niet langer worden meegenomen. 

• De PvdA Overbetuwe wil grond goedkoper beschikbaar stellen voor de ont-

wikkeling van sociale of middel dure huurwoningen. 

• We maken afspraken met wooncorporaties over een goede isolatie van alle so-

ciale woningen binnen 10 jaar en netto woonlasten die dan niet omhooggaan 

(gelijkblijvende huren). 

• De PvdA wil een fonds voor de verduurzaming van woningen. De meerop-

brengsten van de besparingen kunnen (deels) in dit fonds worden terugge-

stort, zodat hiermee nieuwe investeringen kunnen worden gedaan. 

• Wij willen experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en 

leefgroepen en levensloopbestendig wonen. 
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• De PvdA Overbetuwe is voorstander van woonzorgzones in meer dorpen in 

onze gemeente. 

• Wij ondersteunen groepen bewoners die panden in eigen beheer willen ne-

men of een wooncoöperatie willen starten.  

• De PvdA Overbetuwe wil de rol van huurdersverenigingen versterken, zodat 

deze verenigingen volwaardige gesprekspartner zijn van wooncorporaties, par-

ticuliere eigenaren, gemeenten of andere partners in de dorpen. 
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ZEKER VAN ZORG AAN HUIS 

 

Mensen staan centraal. Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen 

gaat, zijn een aantal waarden voor de PvdA van groot belang. 

 

In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaal-

baar en aanwezig moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kun-

nen doen op de zorg en de gemeente Overbetuwe neemt haar verantwoordelijk-

heid hierin. 

 

We willen bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale 

samenhang realiseren. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en 

samenleving te signaleren, te benoemen en op te lossen. Dit is in belangrijke mate 

preventief. Met maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan 

van schooluitval, en het opknappen van buurten. 

 

In zorg en welzijn gaat het om samenwerking en kwaliteit. De dialoog met mensen 

die hulp nodig hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid en doel-

matige besteding van de middelen staan voorop. 

 

De PvdA Overbetuwe wil de Sociale Kernteams versterken. In een keukenta-

felgesprek wordt gekeken naar mogelijkheden voor zorg aan huis. Wat kan 

de bewoner zelf, welke hulp is nodig? Die hulp moet dan wel binnen vier we-

ken starten. 
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• De PvdA Overbetuwe wil toegankelijke zorg in de dorpen met maatwerk en per-

soonlijk contact. Op die manier krijgen onze inwoners de zorg die zij nodig heb-

ben. 

• Wij willen dat de beste zorg aan huis met alle betrokkenen wordt afgestemd, 

en mensen die zorg nodig hebben onmiddellijk weten bij wie zij kunnen aan-

kloppen voor ondersteuning. 

• Het aanvragen van zorg moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. 

• De PvdA Overbetuwe wil dat de stopwatch- en tekencultuur in de zorg ver-

dwijnt. Er moet zo min mogelijk bureaucratische rompslomp zijn voor de inwo-

ners. In de samenwerking is vertrouwen het uitgangspunt. 

• Wij letten bij een aanbesteding van de zorg minder op de prijs. In de aanbeste-

dingen stellen we vooral eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepas-

sen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cli-

enten en mantelzorgers, en persoonlijk contact. 

• Wij stellen eisen aan transparantie van de zorginstellingen. Dat geldt op het ge-

bied van financiën, maar ook met betrekking tot de samenwerkingsbereidheid, 

de tevredenheid van cliënten en medewerkers, en het hanteren van de Wet 

normering topinkomens. 

• De PvdA Overbetuwe wil kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties 

ook toegankelijk maken voor mensen met lage inkomens. 

• De samenwerking op het gebied van zorg wordt verder uitgebreid. In de sa-

menwerking zijn huisartsen en andere eerstelijnsinstellingen betrokken. In de 

Sociale Kernteams zijn de wijkverpleegkundigen de spil. 

• De PvdA Overbetuwe wil een aanpak van sociaaleconomische gezondheidsver-

schillen door in te zetten op een gezonde leefstijl en het bevorderen van bij-

voorbeeld gezond eten, bewegen, de aanpak van obesitas en stoppen met ro-

ken. 
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• Wij willen investeringen in sociaal werkers, vrijwilligers en wijkagenten om de 

kennis over de dorpen op orde te houden. 

• De PvdA Overbetuwe wil een aanpak van verborgen armoede door vooral te 

kijken naar het besteedbaar inkomen in plaats van het bruto-inkomen. 

• Wij staan een ruimhartig minimabeleid voor met een inkomensgrens van 130% 

van het bijstandsminimum. 
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ZEKER VAN EEN DUURZAME OMGEVING 

 

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. Het veranderende klimaat bedreigt de 

toekomst van ons en onze (klein)kinderen. De CO2-uitstoot veroorzaakt hittegol-

ven, wateroverlast en internationale onveiligheid. We moeten en kunnen er zo snel 

mogelijk wat aan doen, ook in onze gemeente. Dat levert ook kansen om Overbe-

tuwe aantrekkelijker en welvarender te maken. De PvdA vindt dat iedereen de-

zelfde kans moet krijgen daarvan te profiteren.  

 

Wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet 

dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde. Het in Parijs bereikte Kli-

maatakkoord onderstreept de urgentie van de energietransitie.  

 

De PvdA Overbetuwe vindt dat de gemeente zich moet richten op duurzame 

projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en 

de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties en be-

drijven worden bij de uitvoering betrokken.  

 

We zorgen dat de kosten en baten eerlijk worden gedeeld, en dat de lagere inko-

mens naar evenredigheid betalen. De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties 

voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken in onze ge-

meente. Wind- en zonne-energie, maar ook warmte-koude opslag, elektrisch rij-

den en fietsen, en CO2-vastlegging in groen en landbouwbodems moeten gesti-

muleerd worden. Daarnaast wil de de PvdA Overbetuwe dat we toenemende wa-

teroverlast en hittestress straks goed de baas zijn.  

 

Wij geloven ook dat duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale eco-

nomie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. We streven 



17 

PvdA Overbetuwe                                                                            Verkiezingsprogramma 2018-2022 

naar een duurzame, energie-neutrale gemeente. Bedrijven en inwoners worden zo 

veel mogelijk zelf energieproducent, met warmte-koude opslag of zonnepanelen.  

 

• De PvdA Overbetuwe wil een lokale klimaatagenda met concrete doelen voor 

de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids) gebouwen 

en onderwijs- en zorginstellingen. 

• We voorzien gemeentelijke gebouwen met geschikte daken van zonnecollecto-

ren. 

• De PvdA Overbetuwe wil dat lokale infiltratie en gescheiden afvoer van regen-

water waar mogelijk wordt bevorderd. 

• We maken afspraken met de woningcorporaties over kleinschalige energieop-

wekking (zoals zonnepanelen) voor en door huurders. 

• Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaar goed geïsoleerd. Hierover maken we 

bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor 

niet omhooggaan. 

• De PvdA Overbetuwe wil de totstandkoming van energiecoöperaties stimule-

ren, waarin bewoners gezamenlijk energie gaan opwekken. De toegang tot dit 

type coöperaties en initiatieven moet ook geborgd zijn voor mensen, die niet 

direct zelf een investeringsbedrag op tafel kunnen leggen. 

• We kopen 100% duurzame stroom in. Ook onze leveranciers en subsidie-ont-

vangende organisaties worden hiertoe aangezet/verplicht. 

• Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen neemt de gemeente 

duurzaamheid in energie, groen en waterafvoer op als eis.  

• De PvdA Overbetuwe wil extra windmolens plaatsen op het grondgebied van 

onze gemeente langs de snelwegen A-15 en A-50. 

• We ondersteunen actief het plaatsen van voldoende laadpalen in dorpen. 

• De PvdA Overbetuwe wil duurzaam vervoer naar school, werk en winkels be-

vorderen, met name door snelle fietsverbindingen.  
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ZEKER VAN EEN SCHULDENVRIJ BESTAAN 

 

PvdA Overbetuwe wil dat mensen met schulden die ook kunnen afbetalen. Wij wil-

len voorkomen dat mensen alleen maar meer schulden krijgen, door boete op 

boete, of door het aangaan van nieuwe verplichtingen. 

 

• Schulden en werkloosheid gaan vaak samen. Dé manier om schulden te kun-

nen afbetalen is dan het vinden van een baan. De aanpak om mensen met be-

geleiding en bijscholing aan het werk te helpen geldt dus zeker voor mensen 

met schulden. 

• Om jongeren te leren omgaan met geld, ontwikkelt de gemeente samen met 

scholen en banken “geldlessen”. 

• De PvdA Overbetuwe gaat bij schuldhulpverlening niet meer in zee met com-

merciële bureaus. 

• Mensen met geldproblemen schamen zich daar vaak voor. De gemeente gaat 

actief op zoek naar deze mensen en informeert hen over bestaande regelin-

gen, zoals de bijzondere bijstand. 

• De PvdA Overbetuwe wil dat de toegang tot schuldhulpverlening eenvoudiger 

wordt. 

• We willen dat inwoners onmiddellijk worden geholpen en er geen wachtlijsten 

bestaan. 
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ZEKER VAN EEN VEILIGE OMGEVING 

 

Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving 

en wij koesteren de diversiteit die daarbinnen bestaat. Daarbij zijn wederkerigheid 

en respect voor elkaar uitgangspunt.  

 

Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven 

maken over rampen of misdrijven, die ons lichaam kunnen beschadigen, onze 

geest kunnen traumatiseren of op een andere manier onze toekomst kunnen be-

dreigen.  

 

Recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Een veilige omgeving is een zaak voor 

iedereen. Als iemand zich onveilig voelt, heeft hij of zij in de regel geen behoefte 

aan een debat over saamhorigheid. Je niet veilig voelen staat dat immers in de 

weg. Daarom is (sociale) veiligheid voor de PvdA een speerpunt. Die veiligheid 

bevorderen wij door een goede samenwerking tussen gemeente, brandweer, poli-

tie, justitie en vele andere partijen op touw te zetten.  

 

De PvdA Overbetuwe wil een veiligheidsaanpak die is afgestemd op het ka-

rakter van onze dorpen. Daarnaast pleit de PvdA nadrukkelijk voor preventie.  

 

Wij nemen het veiligheidsgevoel van onze inwoners heel serieus, zonder de objec-

tieve wereld van de cijfers uit het oog te verliezen.  

 

• De PvdA Overbetuwe wil meer aanwezigheid van wijkagenten in de dorpen. 

Een wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk die voor verbindingen zorgt. 

Ook door fysieke zichtbaarheid en gebruik van sociale media. 
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• Wij willen directe invloed van inwoners op de prioriteiten van burgemeester en 

politie door het maken van veiligheids- en preventieplannen per dorp, waar-

over de inwoners mee denken en beslissen. De inzet en prioriteiten van wijk-

agenten worden medebepaald door de inwoners van de dorpen. 

• De PvdA wil innovatieve vormen van verlichting, waardoor we onze omgeving 

veiliger maken en houden. 

• De PvdA Overbetuwe wil een leefomgeving, die heel en schoon is en er ver-

zorgd uitziet. De inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel 

van veiligheid. 

• We ondersteunen maatregelen om te voldoen aan het Keurmerk Veilig onder-

nemen buitengebied om hiermee ondermijning tegen te gaan. 

• Wij willen openbare diensten die hulp verlenen binnen de daarvoor geldende 

norm- en opkomsttijden. 

• De PvdA Overbetuwe wil een brandweer, die met voldoende materieel en 

menskracht in staat wordt gesteld haar taak uit te voeren. 

• Iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid, moet 

zich vrij kunnen bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en discriminatie 

wijzen wij af en pakken wij aan. 
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ZEKER VAN SPORTMOGELIJKHEDEN 
 

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participa-

tie, voor de gezelligheid, om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig 

hebt te leren, te leren samenwerken en ga zo maar door. 

 

Sport wordt veel in verenigingsverband beoefend. Vrijwilligers zijn de dragers van 

deze verenigingen. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een 

groot bereik onder onze inwoners. Deze verenigingen zijn van groot belang voor 

de leefbaarheid, de onderlinge binding en zij vormen een brug in het verbinden 

van verschillende sociale netwerken door de samenleving heen.Teamsport draagt 

bij aan de ontwikkeling van het kunnen omgaan met winnen en verliezen. Sport 

moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. 

 

De PvdA Overbetuwe wil de deelname van kinderen aan sport van financieel 

niet-draagkrachtige ouders bevorderen.  

 

• De PvdA Overbetuwe zet zich in voor voldoende en kwalitatief goede facilitei-

ten voor het kunnen beoefenen van sport (in teamverband en in verenigings-

verband). 

• We willen sportverenigingen, die actief werk maken van diversiteit en integra-

tie, extra ondersteunen. 

• De PvdA Overbetuwe zet zich in voor vitale sportparken met aandacht voor 

duurzaamheid (bijvoorbeeld ledverlichting). 

• In elke woonwijk willen we voldoende speelplekken, speel- en beweegtuinen. 

• Elk kind moet leren zwemmen. We garanderen dat alle kinderen tussen de 6 

tot 12 jaar een A- en B-zwemdiploma mogen halen.  
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ZEKER VAN CULTUUR IN DE DORPEN 
 

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en 

naartoe gaan en over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de 

leefbaarheid in dorpen en kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente 

gaat het onder andere om bibliotheken, de muziekscholen -en verenigingen, de 

musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen.  

 

Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toe-

gankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. 

 

De PvdA Overbetuwe wil ruim aandacht voor cultuur, omdat het een essenti-

eel onderdeel is van de ontwikkeling van ieder mens.  

 

• De PvdA Overbetuwe wil investeren in de culturele voorzieningen in onze ge-

meente en wil deze behouden voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van 

onze gemeente. 

• Wij zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Dat be-

tekent dat er in bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding 

van analfabetisme en laaggeletterdheid, er allerlei vormen van informatie te 

vinden zijn, en er permanent open wifi-verbindingen zijn. 

• Wij waarderen en stimuleren amateurkunst. En ondersteunen dus verenigin-

gen, muzieklessen en cursussen waar mogelijk. 

• De PvdA Overbetuwe vindt samenwerking tussen culturele voorzieningen en 

het onderwijs belangrijk. Kennis over ons culturele erfgoed - waar komen we 

vandaan - helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit. 
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ZEKER VAN NATUUR EN RECREATIE 
 

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven 

en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. De na-

tuur en de biodiversiteit in Nederland heeft ondersteuning nodig. De aard van de 

landbouw en groei van steden zijn er de oorzaak van dat verschillende dier- en 

plantensoorten geen leefgebied meer hebben. 

 

De PvdA Overbetuwe wil goede wandelpaden en fietsnetwerken in en tussen 

de dorpen. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijk-

heid van natuur en landschap.  

 

• De PvdA Overbetuwe wil dat agrariërs een belangrijke rol hebben in het behe-

ren en scheppen van natuur en dat zij actief meedenken over de transitie rich-

ting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor een duurzame economie, 

het land en ons voedsel, de biodiversiteit en ons cultuurlandschap. 

• Park Lingezegen moet verder worden ontwikkeld als natuur- en recreatiege-

bied. 

• We willen bescherming van de biodiversiteit in de openbare ruimte door eco-

logisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een 

gematigd kapbeleid. 

• De PvdA Overbetuwe wil de dijken gebruiken als wandel- en fietspaden met 

picknickgelegenheden om te kunnen recreëren. 
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ZEKER VAN SAMENWERKING IN DE REGIO 
 

De afgelopen jaren heeft de decentralisatie van taken, zeker die binnen het sociale 

domein, de lokale overheid voor grote uitdagingen gesteld. Voor het oppakken 

hiervan is voldoende kennis en menskracht noodzakelijk.  

Regionale samenwerking binnen een groep gelijkwaardige gemeenten en samen 

met de twee steden Arnhem en Nijmegen kan een goede oplossing zijn. Na het 

verdwijnen van de stadsregio KAN in 2015 is voor een nieuwe vorm van regionale 

samenwerking gekozen waarbij veel gemeenten in de regio nog steeds samen-

werken. Deze vorm van samenwerking moet beter en democratischer. 

 

De PvdA Overbetuwe wil zich sterk blijven inzetten voor regionale samen-

werking. De schaalgrootte kan variëren per onderwerp. 

 

• De PvdA Overbetuwe wil dat de resultaten van deze samenwerking ook voor 

onze inwoners duidelijk zijn (denk bijvoorbeeld aan economische ontwikkeling, 

woningbouwplannen, regionale mobiliteit en openbaar vervoer concessies 

etc.). Veel thema’s kunnen wij in Overbetuwe niet alleen oplossen en daar moe-

ten duidelijke afspraken over worden gemaakt met onze buurgemeenten in de 

regio.  
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ZEKER VAN KRACHTIGE DORPEN 
 
Iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt en in een leefbaar dorp. Bewoners 

moeten het idee hebben dat het ‘hun’ buurt is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn 

goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je 

buren. Leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in dorpen: wonen, buiten 

spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven en ontmoeten, de aan-

wezige voorzieningen en de zorg. 

 

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen sa-

men. Wij willen iedereen verbinden om samen te komen tot een plan, waarin aan-

dacht is voor al deze facetten en dat is toegesneden op de specifieke situatie in de 

dorpen. Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden door 

de overheid. 

 

De PvdA Overbetuwe wil dat bewoners meer zeggenschap krijgen over de eigen 

voorzieningen en leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is wat het dorp nodig heeft 

– en niet een gemeentelijk beleidsconcept. Binnen een toegewezen budget ver-

dienen actieve bewoners het vertrouwen van de gemeente. 

 
De gemeente Overbetuwe kent diverse kernen, elk met eigen sterke eigen-

schappen, maar ook Ieder met een eigen problematiek. De PvdA Overbe-

tuwe wil per kern een budget van 10.000 euro beschikbaar stellen voor goed 

onderbouwde plannen die de leefbaarheid versterken. 

 

• De PvdA Overbetuwe wil meer aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen. Met 

de eigen omgeving heb je elke dag te maken. Die moet dus goed zijn. 

• Wij vinden dat kinderen fijn en veilig buiten moeten kunnen spelen. 
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• We zorgen voor buurten die verkeersveilig zijn: fietsers hebben zoveel moge-

lijk voorrang. Voor auto’s is 30 km per uur het regiem en rond de scholen zijn 

veilige kind zones. 

• Bewoners kunnen gebruikmaken van ‘buurtrechten’: bewoners kunnen de ge-

meente uitdagen om publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te voeren. 

• Bewoners worden meer betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van plan-

nen voor de openbare ruimte. 

• De PvdA Overbetuwe wil dorpen, openbare gebouwen, winkels, kantoren, 

scholen, sportvoorzieningen, openbare ruimte en openbaar vervoer, die zo zijn 

ingericht dat deze makkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

• Wij willen het welzijnswerk/sociaal werk, meer dan tot nu toe het geval is, ge-

richt inzetten ten behoeve van de bewoners en vrijwilligers in de dorpen/ker-

nen door ondersteuning aan te bieden bij plannen en initiatieven die door de 

bewoners zelf ontwikkeld worden. Binnen de budgetovereenkomsten met wel-

zijnsorganisaties moet hiervoor expliciet ruimte geschapen worden.  

• De PvdA Overbetuwe volgt met interesse de experimenten elders in Neder-

land rondom de inzet van de Buurtrechter, een laagdrempelige manier om ge-

schillen tussen buurtbewoners te beslechten, tegen lage kosten en zonder bu-

reaucratische rompslomp. Een soort rijdende rechter maar dan wel met rechts-

kracht. 

 

De PvdA Overbetuwe wil in de periode 2018-2022 het volgende realiseren in 

de dorpen: 

 

DRIEL  

• Een woonzorgzone rond Cunerahof. 

• Passende woningen voor jongeren en ouderen. 

• Herontwikkeling van het Centrum. 
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• Goede toegang tot Park Lingezegen 

• Hangplek voor jongeren. 

 

ELST  

• Ontwikkeling van Elst Centraal met gemengde functies werken, wonen, zorg en 

ontmoeting. 

• Woningen voor ouderen en jongeren op het Land van Tap met ruimte voor 

parkeren. 

• Goede toegang realiseren naar theater De Kik. 

• Woonfuncties op huidige huisvesting van het Overbetuwe College  

 

HEMMEN  

• Behoud van dorpshuisfunctie. 

• Hemmen blijft een beschermd dorpsgezicht met beperkte uitbreidingsmoge-

lijkheden van de bestaande gebouwen. 

• Behoud van strengere welstandseisen. 

 

HERVELD-ANDELST  

• Een woonzorgzone rond de Hoge Hof. 

• Realisatie van een multifunctionele accommodatie. 

 

HETEREN  

• Doorontwikkeling van Heteren-Centrum (plein met winkels/woningen). 

• Naast realisatie van een dorpshuis een dorpsvoorzieningenstraat met sporthal. 

en sportveld Brede School en clustering van maatschappelijke voorzieningen. 

• Verbonden fietsroutes aan de Achterstaat en de Polderstraat. 

• De gemeente moet een gebiedsvisie Heteren-zuid/westrand opstellen. 

• Herinrichting van de Kastanjelaan (centrum aan de rivier). 
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HOMOET  

• Goede bereikbaarheid van voorzieningen. 

 

OOSTERHOUT  

• Veilige fiets- en autoverbindingen rond Knoop 38. 

• Ontwikkeling dorpscentrum. 

 

RANDWIJK  

• Behoud van natuur en weidsheid van de uiterwaarden. 

• Realisering van een multifunctionele accommodatie met dorpsservicecentrum. 

• Groei op dorpse wijze (geen grote aantallen woningen tegelijk in een buurt). 

• Realisering en behoud van ommetjes rond het dorp. 

 

SLIJK-EWIJK  

• Behoud van streekeigen buiten wonen met aandacht voor seniorenwoningen. 

• Uitbreiding van streekeigen beplanting. 

• Een goede inpassing van De Danenberg. 

 

VALBURG  

• Een goede landschappelijke inpassing van Railterminal Gelderland (PvdA 

Overbetuwe is geen voorstander van deze overslagplaats van goederen). 

• Realisering van een nieuw dorpshuis (multifunctionele accommodatie. 

• Een duurzaam en vitaal sportpark. 

 

ZETTEN  

• Een goed bereikbaar (winkel)centrum. 

• Goede en blijvende fiets- en veerverbindingen naar werk en school, ook naar 

Wageningen. 
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ZETTEN (vervolg) 

 

• Omvorming De Wanmolen. 

• Behoud van de Lantermansweide. 

• Onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame woningbouw aan de Veld-

straat. 

• Aanleg van een algemene begraafplaats.  
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ONZE KANDIDATEN 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Elbert Elbers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cecile de Boer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Peter van Griensven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Gerard Romijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Marion Saedt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Max Krabbendam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Gabrièle Penning de 
Vries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Paul Crowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Frans Brukx 
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ONZE KANDIDATEN (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Frank van Rooijen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Gera Zunnenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Frans van Beers 
 

 

 

 

 

 

 

13. Gerda de Boer- 

Mensink 

 

  

 


