Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor aangenaam wonen, werken & recreëren
in onze mooie gemeente
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Voorwoord
Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid, voor uw belang!
Wie zijn wij? Wij behartigen als lokale partij uw belangen! Wij hebben geen
binding met een landelijke politieke partij, maar betrekken zoveel mogelijk onze
inwoners bij het besturen van onze gemeente.
Gekoppeld aan een grote interesse voor de (eigen) inwoners leidt dit tot een
herkenbare politiek voor onze inwoners.
Dat doen we niet alleen, dit doen wij samen met u, andere politieke partijen,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Zo zetten we ons in
voor aangenaam wonen, werken en recreëren in onze mooie gemeente.
“Wij zijn er als partij voor u! Concrete en zichtbare verbeteringen voor onze
gemeente voor alle inwoners, dat is waar wij samen met u de komende jaren
voor gaan!”

2

Inleiding
Op 21 maart is het weer zover, de gemeenteraadsverkiezingen! Het lijkt nog ver
weg, maar natuurlijk zijn wij alweer volop bezig met de voorbereidingen. Zo heeft
u van ons een enquêteformulier, een kerstkaart en een nieuwjaarskaart
ontvangen waarin we met u terugkeken naar wat wij voor u hebben gerealiseerd
en vooruitkijken naar de speerpunten die u aan ons kenbaar heeft gemaakt als
nieuwe uitdaging voor de komende 4 jaar. Hieronder vindt u eerst kort de
speerpunten per wijk/dorp en vervolgens wat uitgebreider de belangrijkste
thema’s van ons programma en de verbeteringen die wij voor u en al onze
inwoners willen realiseren. Deze thema’s zijn mede tot stand gekomen vanuit de
antwoorden op de enquête die wij in september van u hebben ontvangen,
waarvoor veel dank!
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Speerpunten Puiflijk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opknappen en verduurzamen van dorpshuis De Lier;
Behoud van de boom en de Tabakssnijder op de huidige plek bij het
Tabaksveld;
Aanpak parkeerproblematiek ’t Geerke en De Lier;
Aanpak van onveilige verkeerssituaties (Van Mekerenstraat, Kerkstraat en
Koningsweg) ;
De haalbaarheid van meer trottoirs in Puiflijk onderzoeken;
Woningbouw Hemelrijk (terrein naast de school De Appelhof);
Overlast hondenpoep;
Woningbouw voor starters en senioren;
Duurzaamheid (zonnepanelen, windenergie, isolatie);
Goede handhaving op verkeersveiligheid en afvalinzameling;
Opknap Scharenburg/verkeersveiligheid Albert Heijn.

Speerpunten Druten-Zuid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twee wijken per jaar in samenspraak met inwoners opknappen;
Goed onderhoud van groen in wijken;
Aanpak van onveilige verkeerssituaties (o.a. parkeren en snelheid) in
wijken;
Woningbouw Hemelrijk (terrein naast de school De Appelhof);
Overlast hondenpoep;
Woningbouw voor starters en senioren;
Duurzaamheid (zonnepanelen, windenergie, isolatie);
Milieustraat; verbetering van openingstijden en aanbieden grof vuil;
Goede handhaving op verkeersveiligheid en afvalinzameling;
Opknap Scharenburg/verkeersveiligheid Albert Heijn.

Speerpunten Kern Druten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versterken van de Hogestraat als winkelstraat en aanpak leegstand;
Herinrichting van locatie bij garage Van Woezik;
Verbeteren van recreatiemogelijkheden aan de Veerdam;
Woningbouw op locatie De Dijk;
Goed onderhoud van groen in wijken;
Aanpak van onveilige verkeerssituaties (o.a. Piet Verslootstraat-Kasteellaan,
de Veerstraat en de ontsluitingen op de Heersweg);
Overlast hondenpoep;
Woningbouw voor starters en senioren;
Duurzaamheid (zonnepanelen, windenergie, isolatie);
Goede handhaving op verkeersveiligheid en afvalinzameling;
Opknap Scharenburg/verkeersveiligheid Albert Heijn.
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Woningbouw
Het bouwen van kwalitatief goede maar ook betaalbare huur- en koopwoningen
voor iedere doelgroep is voor ons een belangrijk punt. Dit doen wij door bij
voorgestelde woningbouw op in- en uitbreidingslocaties scherp op te letten voor
welke doelgroep deze woningbouw gerealiseerd gaat worden en of hiermee aan de
vraag wordt voldaan. De ingevoerde startersregeling vanuit de gemeente,
waardoor starters op een makkelijkere manier hun huis kunnen financieren,
blijven wij ook in de komende jaren handhaven.
Onze inwoners en dan vooral ook de senioren moeten de regie kunnen houden
over hun eigen woonsituatie zolang als dat kan. Initiatieven om zelfstandig te
wonen steunen wij, door mogelijkheden te creëren voor onze senioren in het
woningbouwprogramma faseren en doseren. Nieuwe woningen moeten in ieder
geval levensloopbestendig en duurzaam worden gebouwd en voor senioren zoveel
mogelijk in combinatie met zorg.

Duurzaamheid en Milieu
Verantwoord omgaan met de omgeving en het milieu is een maatschappelijk
thema dat voor onze partij een hoge prioriteit heeft! De komende jaren nemen wij
een voortrekkersrol in het uitbreiden van het opwekken van duurzame groene
energie. Waarbij we voorstander zijn van een combinatie van windmolens en
zonnepanelen. Zonnepanelen plaatsen we bij voorkeur niet op agrarische gronden,
omdat deze gronden beperkt zijn en hierdoor kunnen worden aangetast.
Daarnaast gaan we het bewustzijn over duurzaamheid vergroten door nog meer
voorlichting te geven aan onze inwoners naast de voorlichting vanuit het
Energieloket.
Onze sterke ambitie is om zoveel mogelijk sportverengingen binnen de gemeente
te ondersteunen en helpen met het verduurzamen van hun energie verbruik.
Energiescans worden aangeboden door de gemeente en bij te nemen maatregelen
ondersteunt de gemeente.
Wij hanteren het uitgangspunt dat in onze gemeente duurzaam en energiezuinig
wordt gebouwd. De gemeente ondersteunt door het aanbieden van
duurzaamheidsleningen, ook voor nieuwe woningen

Veiligheid
Veiligheid is voor ons een zeer belangrijk uitgangspunt, alle inwoners van de
gemeente Druten dienen een goed gevoel van sociale veiligheid te hebben in hun
woonomgeving.
Daarvoor is het volgens ons noodzakelijk dat er op straat- en wijkniveau overal
goede verlichting is maar ook dat (mobiele) camera’s geplaatst worden op plekken
binnen de gemeente waar de veiligheid in het geding is of komt. Daarnaast is het
belangrijk dat de wijkagenten nog meer zichtbaar en toegankelijker worden voor
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onze bewoners. Daar waar het nodig is, zullen wij via het regionaal overleg
aandringen op meer agenten en/of leefbaarheidssurveillanten.
Verder gaan we ervoor zorgen dat de veiligheid in onze gemeente nog verder zal
stijgen door ervoor te zorgen dat in de komende jaren de buurtpreventieteams en
voorlichtingsbijeenkomsten door de gemeente gestimuleerd blijven worden.

Verkeer en vervoer
De centrale ligging van Druten maakt haar een aantrekkelijke gemeente om in te
wonen, werken en ondernemen. Om Druten goed te bereiken en te verlaten
houden wij de komende jaren de druk op de provincie om de doorstroming en
veiligheid op de N322 te verbeteren. Wij vinden dat de voorzieningen voor het
openbaar vervoer moeten worden behouden en waar mogelijk verder verbeterd
dienen te worden.
Op straat- en wijkniveau willen wij concreet dat waar bestaand er in iedere
dorp/wijk elk jaar minimaal 2 en het liefst meer onveilige verkeerssituaties worden
aangepakt. Dit zullen wij gaan doen in samenspraak met de inwoners.
Sport en recreatie
Sporten en recreëren zijn belangrijke activiteiten voor onze inwoners. In Druten
zijn voor iedere doelgroep diverse faciliteiten. Onze visie is dat deze faciliteiten
behouden moeten worden en waar nodig nog verder uitgebreid en ondersteund.
Wij zorgen voor het plaatsen van watertappunten voor buitensporters. Wandel- en
fietspaden moeten van goede kwaliteit en veilig zijn. Eventuele knelpunten pakken
we aan door elk jaar minimaal twee knelpunten op te lossen.
Het is belangrijk dat er een verhoging komt van het budget voor instanties die
kinderen laten bewegen (zoals bijvoorbeeld Kids Actief Maas en Waal). Hierover
gaan wij in gesprek met deze instanties.
Onze wens is dat de recreatiemogelijkheden bij De Uiterwaarden en de Veerdam
worden verbeterd.
Op initiatief van de inwoners dringen wij aan dat de gemeente budget vrij maakt
voor de aanleg van ontspanningsmogelijkheden, zoals onder andere jeu de boules
baantjes op braakliggende stukken grond. Wij staan ook open voor een
alternatieve, sportieve invulling van deze stukken grond in samenspraak met de
inwoners.

Verenigingsleven
Onze gemeente kent een rijk verenigingsleven. De verenigingen hebben een groot
aantal leden en een beperkt aantal vrijwilligers. Verenigingen staan daarom meer
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onder druk dan ooit tevoren doordat het lastig is om vrijwilligers te behouden en
te binden.
De leefbaarheid in de kernen staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zullen
activiteiten blijven stimuleren en ondersteunen die het verenigingsleven
bevorderen. Dit doen wij door een integraal vrijwilligersbeleid op te stellen en
coördinatoren aan te stellen die besturen gaan ondersteunen.

Financiën gemeente
Druten is een financieel gezonde gemeente en wij vinden het belangrijk om het
huishoudboekje van de gemeente ook voor de toekomst op orde te houden. Wij
willen daarom een toekomstgericht financieel beleid hanteren, als er een tekort is,
is het volgens ons beter om het ambitieniveau bij te stellen. De OZB, leges en
andere gemeentelijke belastingen zijn volgens ons niet bedoeld om een begroting
sluitend te krijgen. Wij hebben daarom als uitgangspunt dat de OZB en andere
gemeentelijke belastingen minimaal en absoluut niet meer dan noodzakelijk
verhoogd dienen te worden.
We zijn er trots op dat we bij de goedkoopste gemeenten van Nederland horen, en
dat met een fantastisch voorzieningenniveau. Hier zullen we ook in de komende
jaren aan blijven werken, we zullen blijven sturen op een sluitende begroting
zonder daarbij de balans uit het oog te verliezen. Onze ambitie is om een
evenwichtige begroting in de komende jaren door te voeren waarbij we rekening
blijven houden met de positie van de allerzwaksten in onze samenleving maar ook
de positie van vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen.
We zullen de financiële effecten van de ambtelijke fusie tussen Druten en Wijchen
blijven monitoren zodat er binnen de nieuwe werkorganisatie zoveel mogelijk een
op bedrijfseconomisch principes gebaseerd financieel beleid wordt gehanteerd.
Ten aanzien van de financiering van onze wensen in dit verkiezingsprogramma
zijn we zeer verheugd dat door een consistent en degelijk financieel beleid van het
huidige Bestuur en Raad in de afgelopen jaren, er financiële mogelijkheden zijn
onze voornemens te bekostigen.
Openbare ruimte
Naast de faciliteiten die de gemeente Druten biedt, de centrale ligging en een
goede veiligheid, zorgt uw leefomgeving ervoor dat u prettig woont in Druten. We
zijn van mening dat in iedere straat of wijk de openbare ruimte op orde dient te
zijn. Voor veel straten en wijken is dat ook zo, maar een aantal wijken verdienen
extra aandacht. Vanuit onze partij ligt de eerste prioriteit in Druten-Zuid.
Als partij willen wij elk jaar minimaal twee en het liefst meer straten en/of wijken
volledig opknappen.
Concrete verbeteringen die direct zichtbaar zijn in de straten en wijken! Inspraak
en suggesties vanuit de bewoners zijn daarbij voor ons rand voorwaardelijk.
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Het is belangrijk dat er voldoende budget vanuit de gemeente is om de gebreken
aan trottoirs, bestrating, straatmeubilair en het gebrek aan straatverlichting in
deze straten/wijken te verbeteren.
Als partij zullen wij aandacht blijven vragen voor de buitensporige overlast door
hondenpoep. In onze ogen compleet onacceptabel en een ergernis van veel
bewoners. Wij zetten daarvoor de beschikbare middelen in. Dit betekent meer en
betere handhaving, voldoende uitlaatvelden en extra prullenbakken voor
hondenpoep.
Wij willen dat het park in Druten-Zuid bij de Doorkijk zo snel mogelijk en in
overleg met de inwoners wordt gerealiseerd. Daarbij dient de omgeving rond de
Doorkijk te worden opgeknapt zodat er een prettige leefomgeving ontstaat.
De meeste dorpshuizen in onze gemeente hebben een flinke opknapbeurt gehad.
Bij Dorpshuis de Lier in Puiflijk is tijdens de laatste aanpassing alleen de entree
verbeterd. Het gebouw zelf is gedateerd en toe aan groot onderhoud, wij willen
dat Dorpshuis de Lier wordt verduurzaamd en toekomstbestendig wordt gemaakt.
Ook moet een oplossing voor het parkeerprobleem worden gezocht.

Onderwijs en kinderopvang
Het is belangrijk dat er goede opvang en educatie mogelijkheden zijn in de
gemeente Druten.
Zeker voor de leefbaarheid in de kernen is het belangrijk dat er goed
basisonderwijs aanwezig is.
Om de sterke regiofunctie van onze gemeente te behouden op het gebied van
onderwijs, vinden wij dat de gemeente dient te zorgen voor een gevarieerd
onderwijsaanbod. Kwalitatief onderwijs in goede schoolgebouwen is daarbij ons
uitgangspunt!
Ondersteunende en stimulerende maatregelen vanuit de gemeente om leerlingen
kennis te laten maken met het bedrijfsleven in de regio gaan we versterken. Dit
doen we door ondernemers en onderwijsinstellingen samen te brengen. Wij willen
specifieke aandacht voor het technisch onderwijs. De technische bedrijven in onze
gemeente vrezen voor grote personeelstekorten. Het Tech-lokaal in het Pax
Christie College is voor ons een voorbeeld van hoe het zou moeten.
Wij streven naar een efficiënter gebruik van de beschikbare accommodaties door
het realiseren van integrale kindcentra’s. De gemeente pakt hierin de regierol.

Jongerenbeleid
De jeugd van 0 tot 20 jaar bedraagt 24% van de totale bevolking van gemeente
Druten. Dit is een grote groep en daarvoor dienen voldoende (sport) faciliteiten
aanwezig te zijn in de gemeente Druten. Op dit moment zijn er voldoende
faciliteiten voor de jeugd onder de 12 jaar. Wij zetten ons in om deze te behouden
en te verbeteren. Door jeugdclubs te faciliteren en gemeentelijke ondersteuning te
verstrekken zorgen wij ervoor dat de jeugd boven de 12 jaar ook meer faciliteiten
heeft.
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Preventieve maatregelen vinden wij belangrijk, daarom dienen jongeren en hun
ouders continu gewezen te worden op alcohol- en drugsgebruik. Hiervoor zetten
we het sociaal team in op scholen. Wanneer jongeren in de problemen komen dan
vinden wij dat de jeugdzorg instanties een samenhangende aanpak dienen uit te
voeren.
Seniorenbeleid
Binnen gemeente Druten is 18% van de bevolking 65 jaar of ouder. Dit zal de
komende jaren door de vergrijzing alleen maar toenemen. Wij zorgen ervoor dat
er een toekomstbestendig beleid komt voor senioren wat samen met deze
doelgroep wordt opgesteld.
Voor onze senioren vinden wij het belangrijk dat zij mobiel zijn en mobiel blijven
maar ook in staat zijn om deel te nemen aan sociale en sport activiteiten in de
maatschappij. Daarbij dient de gemeente de initiatieven die gericht zijn op deze
doelgroep te ondersteunen. Wij vinden dat er in iedere kern initiatieven dienen te
zijn waardoor de drempel voor onze ouderen verlaagd wordt om deel te kunnen
nemen aan sociale en sport activiteiten.
Zo lang mogelijk wonen in een vertrouwde omgeving is belangrijk voor onze
senioren. Daar wonen tenslotte de mensen die elkaar kennen en helpen. Wij
zorgen ervoor dat onze senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door
woningen aan te passen, toegepaste zorg te bieden of gezamenlijke woon-zorg
initiatieven te ondersteunen en beleid op te ontwikkelen. Als gemeente faciliteren
we zorg door de buurt en omgeving door voorlichting en ondersteuning vanuit de
gemeente.

Zorg
Voor iedere inwoner in gemeente Druten is er goede zorg beschikbaar. Wij zorgen
ervoor dat deze zorg beschikbaar is en betaalbaar blijft door het handhaven van
goede afspraken met zorg aanbieders en het monitoren van het sociaal team.
Op het moment dat onze inwoners zorg nodig hebben, dient het proces van
aanvragen tot uitvoering transparant en simpel te zijn. Het moet voor onze
inwoners in één oogopslag duidelijk zijn wat zij dienen te doen, zonder van het
kastje naar de muur gestuurd te worden. In het hele verloop dient er duidelijke
communicatie te zijn.
Wij stimuleren burenhulp en participatie in de directe omgeving. Daarbij is naar
onze mening de gemeente niet leidend maar zeker wel ondersteunend met behulp
van het sociaal team.
We dringen erop aan dat het sociaal team proactief zichtbaar is in iedere kern,
zorgt voor goede communicatie en inwoners helpt met het proces van zorg
aanvragen.
Wij bewaken dat er voldoende kwalitatieve medewerkers werken in het sociaal
team.
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Economie en werkgelegenheid
Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Druten kan (blijven) participeren
in de Drutense samenleving. Hiervoor is het noodzakelijk dat nieuwe bedrijven
worden aangetrokken en bestaande bedrijven behouden blijven. We zijn van
mening dat door onder andere herstructurering en verduurzaming van onze
oudere bedrijventerreinen, het voor bedrijven aantrekkelijk wordt om in Druten te

blijven en (duurzaam)te ondernemen Wij vinden het belangrijk dat de gemeente
in gesprek blijft met bedrijven en ondernemers in onze gemeente.
Wanneer door omstandigheden onze inwoners geen betaalde baan meer hebben,
vinden wij dat onze inwoners zo snel mogelijk en met succes met hulp van de
diverse instanties uit dienen te stromen naar een betaalde baan of
vrijwilligerswerk.

Landbouwbeleid
In het buitengebied zijn vele agrariërs actief, waaronder akkerbouwbedrijven,
veehouderijen en fruitteelt. Daarbij zorgen zij voor lokale werkgelegenheid zoals
bijvoorbeeld voor loonwerkers
De agrarische sector is daarmee een grote sociale en economische pijler in onze
gemeente met een diversiteit aan bedrijven. Zowel primair als ondersteunend. De
gemeente dient bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden te bieden die in lijn zijn
met provinciaal en landelijk beleid. Dit betekent mogelijkheden creëren voor het
plaatsen van gebouwen voor bedrijfs- en nevenactiviteiten en het actualiseren van
gemeentelijke (bestemmings)plannen.
De agrarische sector speelt nu al een grote rol in de opwekking van duurzame
energie en die rol wordt naar verwachting groter. Wij willen ervoor zorgen dat het
mogelijk wordt om windmolens te plaatsen op landbouwgrond. Landbouwgrond
mag slechts onder voorwaarden en dan beperkt worden gebruikt voor
zonnepanelen. Dit is een ongewenste ontwikkeling door het marginaal effect op de
uitstoot van broeikasgassen en om de druk op de beperkte ruimte niet verder te
verhogen.
We willen duurzaamheidsbeleid ontwikkelen waarbij we kijken naar nieuwe
manieren van energieopwekking, zoals (mono)(mest)vergisters, bio raffinage en
kunstmestvervangers.
De gemeente moet inventariseren wat de bestaande mogelijkheden zijn om bij
(brand)gevaarlijke situaties, ontstaan door leegstand of verpaupering, in te
kunnen grijpen. Nieuw beleid ontwikkelen heeft niet de voorkeur, gezien de
beperkte bevoegdheid van de gemeente hierin.
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