
Thuis in West Betuwe - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026  1 
  

Laat iedereen vrij,  
maar niemand vallen  

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 

Thuis  
in  
West Betuwe 



Thuis in West Betuwe - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026  2 

Inhoudsopgave 

 

VVoooorrwwoooorrdd  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  33 

11  WWoonneenn  iinn  WWeesstt  BBeettuuwwee,,  eeeenn  tthhuuiiss  vvoooorr  iieeddeerreeeenn  ............................................................................................................................................................................................  55 
1.1 Krimpdorpen prioriteit ................................................................................................................................................ 5 
1.2 Wat gaan we doen .................................................................................................................................................... 5 
1.3 Voorzieningen behouden en versterken ................................................................................................................ 6 

22  KKaannsseenn  vvoooorr  iinnwwoonneerrss  eenn  oonnddeerrnneemmeerrss  ..........................................................................................................................................................................................................................  77 
2.1 Kansen voor iedereen: denk en werk aan een inclusieve samenleving ............................................................. 7 
2.2 Kansen voor goed onderwijs en individuele ontwikkeling ................................................................................... 8 
2.4 Kansen om voor elkaar te zorgen ........................................................................................................................... 9 
2.5 Kansen om te sporten en bewegen ...................................................................................................................... 10 
2.6 Kansen voor vrijheid en veiligheid ......................................................................................................................... 11 
2.7 Kansen voor de economie ..................................................................................................................................... 12 
2.8 Kansen voor een veilig en bereikbaar West Betuwe .......................................................................................... 13 

33  KKlliimmaaaatt,,  oopp  wweegg  nnaaaarr  eeeenn  kklliimmaaaattnneeuuttrraaaall  WWeesstt  BBeettuuwwee  wwaaaarr  ddee  lluusstteenn  eenn  llaasstteenn  eeeerrlliijjkk  zziijjnn  vveerrddeeeelldd  ........  1144 
3.1 Heb aandacht voor kwaliteit van leven en kwetsbare groepen ........................................................................ 14 
3.2 Stimuleer ‘goed’ boeren in West Betuwe ............................................................................................................. 14 
3.3 Zet in op energiebesparing en duurzame energie .............................................................................................. 15 
3.4 West Betuwe nog groener ..................................................................................................................................... 15 

44  IIeeddeerreeeenn  tthhuuiiss  iinn  WWeesstt  BBeettuuwwee::  wwaatt  ddaaaarr  nnoogg  mmeeeerr  vvoooorr  nnooddiigg  iiss  ..................................................................................................................................  1177 

TToott  sslloott  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1199 

DDee  vviijjff  kkeerrnnwwaaaarrddeenn  vvaann  DD6666  WWeesstt  BBeettuuwwee  ................................................................................................................................................................................................................  2200 
 
 



Thuis in West Betuwe - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026  3 

VVoooorrwwoooorrdd  
 
In ‘Thuis in West Betuwe’ komt alles samen, want als je het over wonen hebt, heb je het over alle belangrijke thema’s die er 
voor moeten zorgen dat je je thuis voelt. In je eigen huis. In je eigen woonomgeving. In je eigen gemeente.  
 
Het betekent woningen voor iedereen, betaalbaar en voor elke levensfase. Zowel huur, als koop. In je eigen buurt. Waar de 
natuur je omarmt. Met mensen die naar elkaar omkijken. In huizen die duurzaam zijn gebouwd of verbouwd. Met voldoende 
voorzieningen in de buurt of gemakkelijk en veilig bereikbaar iets verder weg.  
 
Het betekent ook dat iedereen mee kan doen. Ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid, herkomst, 
beperking of financiële situatie. Als daar hulp bij nodig is geven we die. Wij vinden het daarbij belangrijk dat 
maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties continuïteit wordt gegarandeerd. Ook zij hebben een goed dak boven hun hoofd 
nodig en financiële zekerheid.  
 
De energietransitie verlangt van ons allemaal dat we de handen in elkaar slaan en alles uit de kast halen om de koers te 
wijzigen. Dan gaat het over energie besparen. Over lokaal duurzame energie opwekken. Over natuur inclusief denken en 
doen. Over onze leefomgeving die gaat veranderen. Waarbij we de lusten en lasten eerlijk verdelen en er allemaal van 
profiteren. De energietransitie heeft juist lokaal meer ambitie nodig. Wij gaan dan ook voor een energieneutraal West 
Betuwe in 2030. 
 
Dit gaat samen met opgaven rondom inkomen en bestaanszekerheid, inclusie, sociale samenhang, rechtvaardige verdeling 
en het voorkomen van meer ongelijkheid. Klimaatbeleid is namelijk niet los te zien van de bredere kwaliteit van leven. En 
veel beleid heeft niet voor iedereen een gelijke uitwerking. Sommige groepen zijn extra kwetsbaar. Een kleine verandering 
kan grote negatieve (of positieve) gevolgen hebben. Juist de lokale overheid dient daar oog voor te hebben en rekening 
mee te houden.  
 
Als D66 omarmen we dan ook initiatieven vanuit de samenleving. We willen geen kant en klare plannen vanuit het 
gemeentehuis. We willen brede inbreng heel vroeg in de beleidsvorming. En bijsturing van bestaand beleid indien dit nodig 
blijkt. Daar is volgens ons een gemeentebestuur voor nodig dat samenwerkt met inwoners, ondernemers en organisaties. 
Met oog voor hun nabije en wat verdere toekomst.  Een gemeentebestuur dat kijkt naar wat kan. Die haar rol als grootste 
gemeente in de regio Rivierenland oppakt. Met een gemeenteraad die op zoek gaat naar overeenkomsten en wat bindt. Die 
inzet op samenwerking. Binnen en buiten de raad en binnen en buiten de gemeente. 
 
Samen bereiken we meer.  
 
Doe mee! 
 
Rita Boer Rookhuiszen-de Joode 
Fractievoorzitter/Lijsttrekker D66 West Betuwe  
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11  WWoonneenn  iinn  WWeesstt  BBeettuuwwee,,  eeeenn  tthhuuiiss  vvoooorr  iieeddeerreeeenn    
 
WWee  kkuunnnneenn  mmeett  rreecchhtt  ttrroottss  zziijjnn  oopp  ddee  ggeemmeeeennttee  WWeesstt  BBeettuuwwee  mmeett  hhaaaarr  2266  kkeerrnneenn..  NNaaaasstt  ddee  pprraacchhttiiggee  
nnaattuuuurrggeebbiieeddeenn,,  hheett  rriivviieerreenn--  eenn  ppoollddeerrllaannddsscchhaapp  eenn  eeeenn  aaaannttaall  pprraacchhttiiggee  vvoooorrzziieenniinnggeenn  vvoooorr  ddee  
iinnwwoonneerrss  iiss  iinn  bbiijjnnaa  eellkkee  kkeerrnn  eeeenn  ddoorrppsshhuuiiss,,  zziijjnn  ssppoorrttllooccaattiieess  ttee  vviinnddeenn  eenn  iiss  eeeenn  rriijjkk  vveerreenniiggiinnggsslleevveenn..  
HHeett  iiss  eerr  ffiijjnn  ooppggrrooeeiieenn  eenn  mmaaaarr  ooookk  pprreettttiigg  oomm  oouudd  ttee  wwoorrddeenn..  DDaaaarrvvoooorr  zziijjnn  vvoooorrzziieenniinnggeenn,,  zzooaallss  
sscchhoolleenn  eenn  pplleekk  vvoooorr  hheett  vveerreenniiggiinnggsslleevveenn,,  eenn    vvoollddooeennddee  aaaannbboodd  aaaann  ((bbeettaaaallbbaarree))  wwoonniinnggeenn  nnooddiigg..  
DDaatt  llaaaattssttee  oonnttbbrreeeekktt  eenn  ddaaaarr  mmooeett  ddaann  ooookk  hhaarrdd  aaaann  ggeewweerrkktt  wwoorrddeenn..  KKlleeiinnsscchhaalliiggee  wwoonniinnggbboouuww  aaaann  
ddee  rraannddeenn  wwaanntt  ddee  hhuuiiddiiggee  kkeerrnneenn,,  mmooeett  mmooggeelliijjkk  ggeemmaaaakktt  wwoorrddeenn..  DDaaaarrbbiijj  vveerrddiieenneenn  ggrrooeennee  pplleekkkkeenn  
iinn  ddoorrppeenn  bbeesscchheerrmmiinngg..  LLaatteenn  wwee  hheett  ddoorrppssee  kkaarraakktteerr  zzoovveeeell  aallss  mmooggeelliijjkk  iiss  bbeesscchheerrmmeenn..  DDee  hhuuiiddiiggee  
kkrraappttee  oopp  ddee  wwoonniinnggmmaarrkktt  hheeeefftt  nnaaddeelliiggee  ggeevvoollggeenn  vvoooorr  vveelleenn..  ZZooaallss  vvoooorr  sseenniioorreenn  ddiiee  eeeenn  mmeeeerr  
ggeesscchhiikkttee  wwoonniinngg  zzooeekkeenn..  MMaaaarr  ooookk  aarrbbeeiiddssmmiiggrraanntteenn  ddiiee  ffaattssooeennlliijjkkee  hhuuiissvveessttiinngg  nnooddiigg  hheebbbbeenn..  EEnn  
mmeennsseenn  vvaannuuiitt  ddee  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  ooppvvaanngg,,  jjoonnggeerreenn  ddiiee  uuiitt  hhuuiiss  wwiilllleenn,,  ssttaattuusshhoouuddeerrss  ddiiee  vvaannuuiitt  
AAZZCC’’ss  eeeenn  vvaassttee  vveerrbblliijjffppllaaaattss  nnooddiigg  hheebbbbeenn,,  mmeennsseenn  mmeett  eeeenn  mmeeddiisscchhee  ooff  ssoocciiaallee  uurrggeennttiiee  eenn  
ssppooeeddzzooeekkeerrss..  OOookk  wwoooonnvvoorrmmeenn  vvoooorr  //mmeett  oouuddeerreenn    eenn  aannddeerree  ddooeellggrrooeeppeenn  vveerrddiieenneenn  eeeenn  pplleekk  iinn    
WWeesstt  BBeettuuwwee..  HHeett  ggeebbrreekk  aaaann  wwoonniinnggbboouuww  iinn  mmeett  nnaammee  ddee  kklleeiinneerree  kkeerrnneenn  zzoorrggtt  vvoooorr  kkrriimmpp  eenn  
ddaaaarrmmeeee  ooookk  vvoooorr  eeeenn  aaffnnaammee  iinn  hheett  vvoooorrzziieenniinnggeenn  aaaannbboodd..    HHeett  vvoooorrttbbeessttaaaann  vvaann  llookkaallee  vveerreenniiggiinnggeenn  
kkoommtt  ooookk  iinn  ggeevvaaaarr..    
  

11..11  KKrriimmppddoorrppeenn  pprriioorriitteeiitt  
We willen dat er in alle kernen wordt gebouwd voor alle doelgroepen, zowel koop- als huurwoningen. Een 
divers aanbod van starters-, gezins- en seniorenwoningen vergroot de binding met de kern en maakt het 
mogelijk om daarbinnen een wooncarrière te maken.   
 
Te beginnen in de kernen waar de afgelopen 25 jaar amper gebouwd is. Dan hebben we het over Acquoy, 
Beesd, Rumpt, Enspijk, Deil, Tricht, Buurmalsen en Heesselt. Deze dorpen dienen voorrang te krijgen bij 
planvorming. Het zijn krimpdorpen geworden met alle daarbij behorende problemen zoals het verdwijnen 
van belangrijke voorzieningen.   
De gemeente is aan zet om hier de leiding te pakken. Er zijn in ieder geval een huisvestingsverordening 
nodig en extra afspraken met de woningbouwverenigingen, bijvoorbeeld over de bouw van flex-woningen. 
  

11..22  WWaatt  ggaaaann  wwee  ddooeenn  
Zodra dit wettelijk mogelijk wordt passen we voorrang voor mensen die maatschappelijk dan wel 
economisch gebonden zijn aan een kern toe. Daarvoor is een huisvestingsverordening nodig die we zo snel 
mogelijk willen opstellen. 
Onder andere met een zelfbewoningsplicht zorgen we dat betaalbare koophuizen bereikbaar blijven voor 
starters. We gaan werken met erfpachtconstructies voor koopwoningen in het goedkopere segment. We 
willen het kostenneutraal verhuizen van ouderen van sociale huurwoningen naar geschiktere woningen 
beter promoten en de mogelijkheden vergroten om zo de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.  
 
De bestaande gebouwen die er zijn, willen we beter benutten. Dat betekent onder andere meer woonruimte 
in de centra, bijvoorbeeld boven winkels. Als inwoners hun woningen levensloopbestendig verbouwen, 
willen we toestaan dat de bovenverdieping een zelfstandige woning kan worden. Daarnaast willen we het 
bewonen van bijgebouwen onder voorwaarden toestaan en staan we permanente bewoning van 
vakantiewoningen in beperkte mate toe.  
 
We bieden meer ruimte voor (alleenstaande) jongeren, want ook zij hebben passende woonruimte nodig. 
We maken daarom afspraken over een aandeel jongerenhuisvesting in grotere bouwprojecten. We 
stimuleren het delen van woningen voor mensen die dat willen. Hierover maken we afspraken met 
corporaties en andere verhuurders. 
 
We maken ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap en bouwen geen sociale huurwoningen 
waar er al veel zijn. Waar weinig sociale huurwoningen zijn moeten deze juist wel worden gebouwd. Ook 
nieuwe woonvormen, zoals groepswonen etc krijgen een plek. De gemeente mag van ons strategisch 
woningbouwlocaties aankopen, als daarmee de bouw van woningen sneller mogelijk wordt. 
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Huurders moeten de kans krijgen hun huurwoning te kopen, indien gewenst met de koopgarantregeling. 
Doorstroomcoaches helpen het doorstromen naar een meer passende woning. En mensen die van een 
sociale huurwoning naar een middenhuurwoning willen doorstromen, moeten voorrang krijgen. Daarover 
maken we afspraken met corporaties en andere verhuurders. 
 
We laten bewoners vooraf meer meedenken over bouwprojecten, waardoor we bezwaren zoveel mogelijk 
voorkomen en plannen kunnen versnellen. Ook zetten we in op het versnellen van gemeentelijke 
procedures.  
 
We willen de kwaliteit van huurwoningen verbeteren. De verduurzaming moet versneld worden. Dat kan 
onder andere met subsidieregelingen voor isolatie/zonnepanelen speciaal voor mensen met een kleine 
beurs.  
 
Natuurinclusief en groen bouwen wordt de norm. We bouwen op een manier die de leefomgeving van 
dieren en planten behoudt of versterkt. We kiezen voor een groene leefomgeving waarin je kunt 
ontspannen, waarin kinderen kunnen sporten en spelen, en die bijdraagt aan de biodiversiteit.  
  

11..33  VVoooorrzziieenniinnggeenn  bbeehhoouuddeenn  eenn  vveerrsstteerrkkeenn  
Ergens wonen betekent ook dat er voorzieningen nodig zijn. Met liefst in elke kern een school. In ieder 
geval een ontmoetingsplek zoals een dorpshuis. Want ook de kleinste kernen dienen zoveel mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Het waarborgen van kwaliteit staat daarbij wel voorop. 
Samenwerking kan noodzakelijk zijn om voorzieningen voor de toekomst te behouden. Bijvoorbeeld door 
samen te gaan of ruimtes te delen. Het is aan de gemeente om daarvoor kansen te bieden. 
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22  KKaannsseenn  vvoooorr  iinnwwoonneerrss  eenn  oonnddeerrnneemmeerrss  
  
HHeett  zziijjnn  ddee  mmeennsseenn  wwaaaarr  hheett  iinn  WWeesstt  BBeettuuwwee  oomm  ggaaaatt..  DDee  vvrraaaagg  vvaannuuiitt  ddee  ssaammeennlleevviinngg  ssttaaaatt  vvoooorroopp  eenn  
ddiiee  mmooeett  hheellddeerr  zziijjnn..  DD6666  ggaaaatt  eerrvvaannuuiitt  ddaatt  ((ggrrooeeppeenn  vvaann))  iinnwwoonneerrss  zzeellff  vveeeell  kkuunnnneenn  rreeggeelleenn..  ZZoo  nnooddiigg  
mmaaaakktt  ddee  ggeemmeeeennttee  ddiinnggeenn  mmooggeelliijjkk  eenn  vvoooorr  wwiiee  nniieett  vvoollddooeennddee  zzeellff  kkaann,,  ddrraaggeenn  wwee  zzoorrgg..  
SSaammeennwweerrkkiinngg  wwoorrddtt  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  ggeessttiimmuulleeeerrdd..    
  

22..11  KKaannsseenn  vvoooorr  iieeddeerreeeenn::  ddeennkk  eenn  wweerrkk  aaaann  eeeenn  iinncclluussiieevvee  ssaammeennlleevviinngg      
 
DD6666  vviinnddtt  ddaatt  eellkkee  iinnwwoonneerr  mmeeee  mmooeett  kkuunnnneenn  ddooeenn  aaaann  hheett  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  eenn  eeccoonnoommiisscchhee  lleevveenn..  
OOff  mmeenn  nnuu  oouudd  iiss  ooff  jjoonngg,,  aarrmm  ooff  rriijjkk,,  mmeett  ooff  zzoonnddeerr  bbeeppeerrkkiinngg..  DDee  ggeemmeeeennttee  mmooeett  ddaaaarrbbiijj  ddee  
vviinnddiinnggrriijjkkhheeiidd  eenn  ccrreeaattiivviitteeiitt  vvaann  iinnwwoonneerrss  oonnddeerrsstteeuunneenn  eenn  rruuiimmttee  ggeevveenn..  EErr  zziijjnn  ssoommss  mmeennsseenn  ddiiee  ddiitt  
((ttiijjddeelliijjkk))  zzeellff  nniieett  vvoollddooeennddee  kkuunnnneenn..  DDoooorr  ffyyssiieekkee  bbeeppeerrkkiinnggeenn,,  eeeenn  ppssyycchhiiaattrriisscchhee  aaaannddooeenniinngg  ooff  
oommggeevviinnggssffaaccttoorreenn  zzooaallss  aarrmmooeeddee..  VVoooorr  mmeennsseenn  ddiiee  zziicchhzzeellff  nniieett  ggooeedd  kkuunnnneenn  rreeddddeenn  ddrraaggeenn  wwee  vviiaa  
ddee  ggeemmeeeennttee  eeeenn  ggeezzaammeennlliijjkkee  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd..  DD6666  wwiill  eeeenn  iinncclluussiieeppaarraaggrraaaaff  bbiijj  eellkk  
rraaaaddssvvoooorrsstteell  ddiiee  eerr  vvoooorr  zzoorrggtt    ddaatt  tteellkkeennss  wwoorrddtt  ssttiillggeessttaaaann  bbiijj  ddee  vvrraaaagg  hhooee  iieeddeerreeeenn  mmeeee  kkaann  ddooeenn..  
EEeenn  vvaaaakk  vveerrggeetteenn  ggrrooeepp  iiss  ddiiee  vvaann  ddee  lliicchhtt  vveerrssttaannddeelliijjkk  bbeeppeerrkktteenn,,  wwaaaarr  DD6666  eexxttrraa  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  
vvrraaaaggtt..    
  
PPaakk  llaaaaggggeelleetttteerrddhheeiidd  aaaann  
Onze samenleving is behoorlijk ingewikkeld voor wie laaggeletterd is, en al helemaal voor analfabeten. Er is 
vaak (maar niet altijd) een overlap met licht verstandelijk beperketen. Wie niet (goed) kan lezen en schrijven 
heeft vaak ook moeite met het begrijpen van gesproken taal. Daardoor lopen zij tegen allerlei barrières op in 
de samenleving. Een gemeentelijke overheid dient hier rekening mee te houden en oplossingen te bieden. 
De vestigingen van de openbare bibliotheek en andere digitale wijk- of dorpsservicepunten spelen een 
belangrijke rol bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Om laaggeletterdheid tegen te gaan is signalering 
belangrijk. Naast welzijnswerk en vrijwilligerswerk hebben ook werkgevers daarin een rol. De gemeente 
moet hierbij zelf nog beter het goede voorbeeld geven.  
  
BBeessttrriijjdd  aarrmmooeeddee  mmeett  ttooeeggaannkkeelliijjkkee  hhuullpp  
Ingewikkelde regelingen van zowel de landelijke als de lokale overheid kunnen onbedoeld mensen in de 
financiële problemen brengen. Voor veel mensen is het aanvragen van ondersteuning te ingewikkeld. De 
gemeente moet regels vereenvoudigen, ‘fysiek’ bereikbaar zijn (je moet iemand kunnen spreken) en zorgen 
voor een integrale aanpak. De wet biedt gemeentes veel vrijheid om lokale invulling aan de uitvoering te 
geven. Mede dankzij de voortdurende inzet van D66 kreeg de gemeente Geldermalsen een ruimhartig 
sociaal beleid. Dat is sinds 2019 in de gemeente West Betuwe voortgezet. Iedereen met een inkomen tot 
120% van de bijstandsnorm kan een beroep doen op ondersteuningsregelingen. De ‘werkende armen’ 
worden tot nu toe echter onvoldoende bereikt en met het afschalen van de Coronasteun bestaat er risico 
dat deze groep groter wordt. Ook de hoge energielasten leveren problemen op. Voor mensen die langdurig 
van de bijstand afhankelijk zijn willen we extra aandacht en ondersteuning vanuit het sociaal team en het 
welzijnswerk om hen in ieder geval bij de samenleving betrokken te krijgen en houden.  
  
MMaaaakk  ooppeennbbaarree  vvoooorrzziieenniinnggeenn  ttooeeggaannkkeelliijjkkhheeiidd  
Bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de (semi)openbare voorzieningen zijn een belangrijk 
aandachtspunt. Geen loodzware deuren, trappetjes, te nauwe ingangen, versperringen op het trottoir e.d. 
Bij (ver)bouwvergunningen voor deze panden dient een toegankelijkheidstoets toegepast te worden. Ook 
het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn. Toegankelijkheid is meer dan alleen de ‘fysieke’ 
toegankelijkheid van een samenleving. Het gaat dan ook om voldoende openbare toiletvoorzieningen in 
elke kern en passend aanbod van sport, scholings- en culturele activiteiten. Iedereen moet zich welkom 
voelen. Duidelijkheid in communicatie (schriftelijk, mondeling, digitaal) zijn net zo belangrijk. Als koploper 
inclusieve gemeente hebben we nog veel te doen om die rol te blijven verdienen. De inzet van 
ervaringsdeskundigheid moet daarbij gekoesterd worden. Een inclusietoets bij elk raadsvoorstel is een 
must. 
 
VVooeerr  ggeemmeeeenntteelliijjkkee  rreeggiiee  oopp  iinntteeggrraattiiee  nniieeuuwwkkoommeerrss  
De nieuwe wet inburgering vraag een regierol van de gemeente. Voor een goede inburgering van 
vluchtelingen die als statushouder nieuw in de gemeente komen wonen is het leren van de Nederlandse 
taal noodzakelijk. Er is laagdrempelige informatie en begeleiding nodig, waarbij taal en het vinden van 
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passend werk voorop staat, zo nodig met behoud van uitkering. D66 pleit voor een integrale aanpak waarbij 
de gemeente duidelijke afspraken maakt over wie wat doet. En voor de maatschappelijke begeleiding 
vooral gebruik maakt van lokale (vrijwilligers)organisaties en inwonersinitiatieven.  
  
OOnnddeerrsstteeuunn  vvrriijjwwiilllliiggeerrsswweerrkk  eenn  mmaanntteellzzoorrgg    
Vrijwilligers en mantelzorgers leveren een groot aandeel aan de leefbare en zorgzame samenleving. D66 wil 
dan ook vol inzetten op het behoud en vergroting van het aantal vrijwilligers die nu al in alle kernen actief 
zijn. Essentieel daarbij is de professionele ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Bij het werven, 
selecteren, trainen en begeleiden van vrijwilligers en bij ondersteuning voor wat betreft fondsenwerving en 
subsidieaanvragen. Inwoners moeten op de website eenvoudig kunnen vinden hoe en onder wat voor 
voorwaarden zij bij de gemeente kunnen aankloppen voor subsidie en hun aanvraag ook eenvoudig, zonder 
bureaucratische rompslomp kunnen indienen en verantwoorden.  
  
EEéénn  llookkeett  vvoooorr  iinnwwoonneerrss  eenn  oonnddeerrnneemmeerrss  
De gemeente moet functioneren als het loket voor inwoners en ondernemers waar de persoon achter de 
vraag centraal staat en waar de regels mogelijk moeten maken in plaats van belemmeren. Het moet niet 
uitmaken waar inwoners/ondernemers bij de gemeente aankloppen voor informatie of een hulpvraag. Of het 
nu via de telefoon, email, een gebiedsmakelaar of het vergunningenloket gaat, de organisatie moet zo zijn 
ingericht dat de vraag snel bij de juiste persoon terecht komt. Ook als het een vraag betreft die in feite een 
andere overheid/organisatie betreft is er een rol voor de gemeente om door te verwijzen.  
  
VVooeerr  eeeenn  ttrraannssppaarraanntt  ssuubbssiiddiieebbeelleeiidd  
Wie wel of niet in aanmerking komt voor subsidie/ondersteuning vanuit de gemeente moet voor iedereen 
duidelijk terug te vinden zijn in de regelingen die de gemeente vaststelt. Ook moet deze informatie 
makkelijk te vinden zijn via de gemeentelijke website. Het aanvragen en verantwoorden van subsidies moet 
zo simpel mogelijk zijn. Ook inwonersinitiatieven die geen officiële status hebben (geen stichting dan wel 
vereniging zijn) moeten voor incidentele subsidies in aanmerking kunnen blijven komen.  
  
  

22..22  KKaannsseenn  vvoooorr  ggooeedd  oonnddeerrwwiijjss  eenn  iinnddiivviidduueellee  oonnttwwiikkkkeelliinngg    
 
GGooeedd  oonnddeerrwwiijjss  iiss  ddee  bbaassiiss  vvoooorr  eeeenn  ggooeeddee  ttooeekkoommsstt..  OOnnddeerrwwiijjss  mmooeett  bbrreeddeerr  ggeezziieenn  wwoorrddeenn  ddaann  ddee  
‘‘sscchhooooll’’..  OOnnddeerrwwiijjss  iiss  bbeellaannggrriijjkk  vvoooorr  ddee  iinnddiivviidduueellee  oonnttppllooooiiiinngg  vvaann  mmeennsseenn,,  ooookk  oopp  ssppoorrttiieeff  eenn  
ccuullttuurreeeell  ggeebbiieedd..  IInnvveesstteerreenn  iinn  jjoonnggeerreenn  iiss  iinnvveesstteerreenn  iinn  ddee  ttooeekkoommsstt..  GGooeedd  ooppggeelleeiiddee  mmeennsseenn  zziijjnn  
bbeetteerr  iinn  ssttaaaatt  oomm  mmeeee  ttee  ddrraaaaiieenn  iinn  ddee  ssaammeennlleevviinngg,,  iinn  hheett  aarrbbeeiiddsspprroocceess  eenn  iinn  ddee  ddeemmooccrraattiiee..  DDaatt  
iieeddeerreeeenn  lleeeerrtt  hhooee  ddee  eeiiggeenn  sstteemm  ttee  llaatteenn  hhoorreenn  eenn  hhooee  zzeellff  iieettss  ttee  oonnddeerrnneemmeenn..  HHeett  ssttiimmuulleerreenn  vvaann  ddee  
ppeerrssoooonnlliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  jjoonnggeerreenn  iiss  ddee  kkeerrnn  vvaann  hheett  jjeeuuggdd--  eenn  jjoonnggeerreennbbeelleeiidd..  JJoonnggeerreenn  mmooeetteenn  
nnoogg  mmeeeerr  ppllaaaattss  kkrriijjggeenn  iinn  ddaatt  wweellzziijjnnsswweerrkk..    
  
BBrreenngg  oonnddeerrwwiijjss,,  kkiinnddeerrooppvvaanngg,,  ssppoorrtt  eenn  ccuullttuuuurr  ssaammeenn  iinn  iinntteeggrraallee  kkiinnddcceennttrraa  
D66 is voorstander van brede scholen waarbij onderwijs en kinderopvang samenwerken. Op één locatie 
kunnen kinderen terecht voor voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, 
sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een 
kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren. Bij een integraal kindcentrum zijn 
die voorzieningen voor kinderen tussen 2½ en 12 jaar geïntegreerd. Hier kunnen zij van ’s ochtends tot ’s 
avonds terecht. Kinderen met een leer- of taalachterstand worden bijgespijkerd. Dit is goed voor de 
emancipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen, want zij werken soms ongewild parttime. D66 
wil dat een integraal kindcentrum de standaard wordt in West Betuwe. 
  
SSttrreeeeff  nnaaaarr  vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss  oopp  aallllee  nniivveeaauuss  bbiinnnneenn  ddee  ggeemmeeeennttee  WWeesstt  BBeettuuwwee  
Hoewel ouders en jongeren meer keuzevrijheid kregen door de komst van de Ida Gerhardt academie in 
Geldermalsen is een volledige HAVO en VWO opleiding op de Lingeborgh nog steeds het doel.   
  
SSttiimmuulleeeerr  jjoonnggeerreennppaarrttiicciippaattiiee  
Jongerenparticipatie, het hebben van een eigen plek, activiteiten die boeien en respect zijn voor jongeren 
heel belangrijk. Bestaande initiatieven verdienen steun in de vorm van een faciliterende rol door de 
gemeente en ook jongerenwerk is een belangrijke factor. Op initiatief van D66 worden alle 
basisschoolleerlingen uit groep 7 uitgenodigd op het gemeentehuis voor het spel ‘Democracity’. Wij willen 
voortzetting van dit project zodat kinderen en jongeren kennismaken met democratische principes en 
burgerschap. Naast de reeds bestaande jongerenraad willen we een kindervragenuur instellen en 
kinderburgemeester aanstellen.  
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22..33  KKaannsseenn  vvoooorr  ccuullttuuuurr  eenn  ccuullttuuuurrhhiissttoorriiee    
 
WWeesstt  BBeettuuwwee  iiss  eeeenn  ggeemmeeeennttee  mmeett  eeeenn  ggeevvaarriieeeerrdd  aaaannbboodd  vvaann  vvoooorrzziieenniinnggeenn  eenn  eeeenn  ddiivveerrss  
ssaammeennggeesstteellddee  bbeevvoollkkiinngg..  DDee  ggeemmeeeennttee  hheeeefftt  eeeenn  vvoooorrwwaaaarrddeennsscchheeppppeennddee  ttaaaakk  bbiijj  hheett  iinn  ssttaanndd  
hhoouuddeenn  eenn  iinnddiieenn  nnooddiigg  vveerrbbeetteerreenn  vvaann  hheett  aaaannbboodd  vvaann  vvoooorrzziieenniinnggeenn..  ZZiijj  zzoorrggtt  pprriimmaaiirr  vvoooorr  hheett  
bbeesscchhiikkbbaaaarr  sstteelllleenn  vvaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  rruuiimmttee  ooff  aaccccoommmmooddaattiieess..  HHeett  iiss  aaaann  iinniittiiaattiieevveenn  uuiitt  ddee  
ssaammeennlleevviinngg  eenn  ssaammeennwweerrkkiinnggssvveerrbbaannddeenn  hhiieerr  vveerrddeerr  vvoorrmm  aaaann  ttee  ggeevveenn..  ZZoo  nnooddiigg  zzoorrggtt  ddee  ggeemmeeeennttee  
vvoooorr  pprrooffeessssiioonneellee  oonnddeerrsstteeuunniinngg..  EErr  ddiieenntt  eeeenn  dduuiiddeelliijjkk  bbeelleeiidd  ttee  kkoommeenn  tteenn  aaaannzziieenn  vvaann  hheett  bbeehheeeerr  eenn  
ddee  eexxppllooiittaattiiee  vvaann  aall  hheett  ggeemmeeeenntteelliijjkkee  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  vvaassttggooeedd..  DDaaaarrbbiijj  wwiilllleenn  wwee  iinn  hheett  bbiijjzzoonnddeerr  
aaaannddaacchhtt  vvoooorr  ddee  ttooeekkoommsstt  vvaann  hheett  zzwweemmbbaadd  eenn  ddee  ssppoorrttzzaalleenn//hhaalllleenn..    
  
HHoouudd  eeeenn  ggooeedd  ffuunnccttiioonneerreenndd  bbiibblliiootthheeeekknneettwweerrkk  iinn  ssttaanndd  
Een goed functionerend openbaar bibliotheeknetwerk behoort net als onderwijs tot de basisinfrastructuur 
van onze democratische samenleving en kan dan ook niet zonder professionele ondersteuning. D66 
benadrukt dan ook het belang van de Openbare Bibliotheek Rivierenland voor West Betuwe als 
basisvoorziening en unieke toegangspoort tot informatie, voor ondersteuning van het onderwijs en actief in 
de strijd tegen laaggeletterdheid en tevens als uitvalsbasis voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is de 
openbare bibliotheek een plek voor ontmoeting. D66 wil uitleenpunten in zoveel mogelijk kernen en 
digi/taalprogramma’s bereikbaar maken voor alle inwoners die daar behoefte aan hebben. Daarnaast willen 
we de uitstekende voorziening van de bibliotheek op school behouden voor al het basisonderwijs in West 
Betuwe.  
  
SSttiimmuulleeeerr  aammaatteeuurrkkuunnsstteenn  
Bij inwoners ligt het initiatief voor amateurkunsten. Dat is vaak heel goed mogelijk is zonder inmenging van 
de overheid. Goede voorbeelden zijn het Cultureel Cafe in Geldermalsen, de activiteiten in ’t Stroomhuis in 
Neerijnen, de WaardArt open atelierroute en het festival Ode aan de Linge. De gemeente kan ondersteuning 
geven in de vorm van het bijdragen in de kosten van bepaalde faciliteiten of het beschikbaar stellen van 
ruimtes. Instandhoudingsubsidies moeten echter worden vermeden. D66 vindt het van belang dat 
organisaties bijdragen aan de culturele en muzikale ontwikkeling van de jeugd. Initiatieven die professionele 
muziekles op de basisscholen willen terugbrengen verdienen financiële steun. Zeker als dit ook in 
combinatie met lokale muziekverenigingen wordt opgezet.  
  
BBeesscchheerrmm  mmoonnuummeenntteenn  eenn  bbiijjzzoonnddeerree  ddoorrppssaaaannggeezziicchhtteenn  eenn  llaannddsscchhaappppeenn  
West Betuwe kent vele monumenten, bijzondere dorpsaangezichten en landschappen die door de inwoners 
bijzonder gewaardeerd worden zoals ook blijkt uit de vele actieve historische verenigingen en stichtingen. 
De cultuurhistorie en het landschap dat vooral door (de strijd tegen) het water is gevormd, zijn nauw met 
elkaar verbonden. Naast de wettelijke taken van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van archeologie 
en archiefbeheer, ziet D66 een duidelijk taak bij de gemeente voor de bescherming van de lokale 
cultuurhistorie. Al kan die bescherming nooit ten koste van alles zijn. Het is lastig alles te behouden bij grote 
infrastructurele activiteiten zoals bij de dijkverzwaring. Veiligheid van het gebied gaat dan soms voor. De 
grootschalige duurzaamheidsopgaven zorgen ook voor dilemma’s. Die zijn nodig maar hebben grote impact 
op de omgeving.   
  

22..44  KKaannsseenn  oomm  vvoooorr  eellkkaaaarr  ttee  zzoorrggeenn  
 
OOnnttmmooeettiinngg,,  ssoocciiaallee  ccoonnttaacctteenn  eenn  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  ddeeeell  kkuunnnneenn  uuiittmmaakkeenn  vvaann  ddee  ssaammeennlleevviinngg  zziijjnn  vvaann  
eesssseennttiieeeell  bbeellaanngg  vvoooorr  hheett  wweellzziijjnn  vvaann  iieeddeerreeeenn..  OOmm  zzeellffssttaannddiigg  bbeesslliissssiinnggeenn  ttee  kkuunnnneenn  nneemmeenn  iiss  ooookk  
ggooeeddee  eenn  vvoolllleeddiiggee  iinnffoorrmmaattiiee  nnooddiigg..  DDee  ggeemmeeeennttee  iiss  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  hheett  iinnffoorrmmeerreenn,,  aaddvviisseerreenn  
eenn  zzoo  nnooddiigg  oonnddeerrsstteeuunneenn  vvaann  iinnwwoonneerrss..  OOookk  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  wweellzziijjnn,,  zzoorrgg  eenn  ppaarrttiicciippaattiiee..  HHooeewweell  
ddee  ggeemmeeeennttee  aall  vvaannaaff  22001155  hhiieerrvvoooorr  ddee  eeeerrssttvveerraannttwwoooorrddeelliijjkkee  iiss,,  lloooopptt  eeeenn  eenn  aannddeerr  nnoogg  llaanngg  nniieett  
aallttiijjdd  ssooeeppeell..  VVoooorr  DD6666  iiss  ddiiee  eeiiggeenn  kkrraacchhtt  vvaann  mmeennsseenn  bbeellaannggrriijjkk,,  mmaaaarr  eeiiggeenn  kkrraacchhtt  kkoommtt  nniieett  vvaannzzeellff,,  
eenn  ooookk  nniieett  iinn  ggeelliijjkkee  ppoorrttiieess..  WWee  zziijjnn  mmeett  eellkkaaaarr  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  mmeennsseenn  mmeett  mmiinnddeerr  eeiiggeenn  kkrraacchhtt  
eenn//ooff  mmiinnddeerr  kkaannsseenn..  
  
ZZeett  ddee  mmeennss  cceennttrraaaall    
De mens en diens hulpvraag dient wat D66 betreft altijd centraal te staan. Kwetsbare inwoners vragen een 
empathische houding en extra inzet bij het maken van keuzes en het organiseren van ondersteuning. 
Uitgangspunt dient te zijn, dat de hulpvraag wordt beantwoord en niet eerst de vraag uit welke regeling de 
ondersteuning wordt betaald. Als regels en systemen daarbij knellen dienen die aangepast te worden.  
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BBiieedd  rruuiimmttee  vvoooorr  iinniittiiaattiieevveenn    
Mensen kunnen onderling vaak meer passende oplossingen bedenken voor maatschappelijke kwesties in 
de zorg dan de overheid. Veel van de huidige professionele organisaties zijn ooit gestart als 
(vrijwilligers)initiatief van betrokken inwoners. Professionalisering heeft als nadelen dat kosten en 
bureaucratie kunnen toenemen. Het vrijwilligerswerk en de (mantel)zorg staan onder druk. Soms is de 
problematiek ook dusdanig dat professionele ondersteuning vereist is. Een nieuwe balans vinden, ook 
lokaal, is de zoektocht. D66 vindt dat de gemeente een grote rol kan spelen door te ondersteunen bij het 
opzetten van kleinschalige wooninitiatieven en het faciliteren van professionele ondersteuning dichtbij in de 
wijk. Ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen en bibliotheken zijn daarbij van wezenlijk belang. Ervaring leert 
ook dat dergelijke voorzieningen het best werken als kernen gemengd zijn  samengesteld (van jong tot oud, 
koop- en huurwoningen in allerlei prijsklassen).  
  
KKooeesstteerr  ddee  ddoorrppsshhuuiizzeenn  aallss  cceennttrraallee  oonnttmmooeettiinnggsspplleekk  iinn  ddee  kkeerrnn  
In West Betuwe zijn veel goede samenwerkingsverbanden tussen dorpshuizen, vereniging/stichtingen, 
scholen en lokaal welzijnswerk. Het dorpshuis als ontmoetingsplek kan dit versterken en het maakt 
instandhouding van voorzieningen bovendien betaalbaarder. D66 steunt deze initiatieven omdat dit de 
voorzieningen houdt waar die wat D66 betreft horen, dat wil zeggen: IN de kernen.  
  
BBeessttrriijjdd  eeeennzzaaaammhheeiidd  
Tegenwoordig zijn steeds meer ouderen tot op latere leeftijd actief. Voor een aantal ouderen geldt dat 
ernstige eenzaamheid op de loer ligt, bijvoorbeeld als zij buiten het dorp of de wijk komen te wonen. 
Welzijnswerk, voorzieningen dicht bij huis, voldoende openbaar vervoerhaltes en speciale woningbouw 
voor (groepen van) senioren in alle kernen kunnen ernstige eenzaamheid voorkomen. De (vrijwillige) 
ouderenadviseurs en maatschappelijke organisaties spelen voor wat betreft de signalering een belangrijke 
rol. Er dient goed bereikbare professionele ondersteuning te zijn, ook in de avonden, nachten en 
weekeinden. Het levensloopbestendig maken van bestaande woningen en de woonomgeving moet 
gestimuleerd worden. Initiatieven zoals groepswonen voor ouderen en kleinschalige woon-
zorgvoorzieningen verdienen alle steun. Net als het toestaan van het splitsen van woningen en de 
‘Kangoeroewoning’ voor ouderen die dichtbij hun kinderen, maar niet in het huis van hun kinderen willen of 
kunnen wonen.  
BBiieedd  ooookk  jjoonnggeerreenn  vvaann  aacchhttttiieenn++  bbeeggeelleeiiddiinngg  oopp  wweegg  nnaaaarr  zzeellffssttaannddiigghheeiidd  
Als jongeren 18 zijn worden ze gezien als volwassen en stopt officieel jeugdhulp. Jongeren zijn echter niet 
van de ene op de andere dag klaar voor zelfstandigheid en ook niet elke jongere die de jeugdzorg of 
jeugddetentie verlaat kan bij familie terecht of al zelfstandig wonen. Deze jongeren hebben vaak nog 
begeleiding nodig om financiën te beheren en schulden op te lossen, een studiekeuze te maken, of een 
stage of een baan te vinden. Om te voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden moeten zij worden 
ondersteund richting zelfstandigheid. D66 wil voor deze jongeren betere afstemming tussen organisaties 
en regelingen. 
  
CCrreeëëeerr  eeeenn  bbrreeddee  oommbbuuddssffuunnccttiiee    
D66 vraagt al sinds 2015 om een ombudsfunctie voor het gehele sociaal domein voor de gemeente die ook 
regionaal ingevuld kan worden. In het kader van de hoge ambities die West Betuwe heeft voor wat betreft 
de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties willen wij deze 
ombudsfunctie ook gebruiken om de omschakeling van de gemeentelijke dienstverlening naar het 
zogenaamde ‘West Betuws werken’ te volgen en zo nodig bij te sturen. 

22..55  KKaannsseenn  oomm  ttee  ssppoorrtteenn  eenn  bbeewweeggeenn    
 
DD6666  hheeeefftt  eeeenn  wwaarrmm  hhaarrtt  vvoooorr  ssppoorrtt  iinn  ddee  rruuiimmssttee  zziinn  vvaann  hheett  wwoooorrdd..  SSppoorrtt  eenn  bbeewweeggiinngg  ddrraaggeenn  bbiijj  aaaann  
ddee  ggeezzoonnddhheeiidd  eenn  aaaann  ddee  ssoocciiaallee  ccoohheessiiee  iinn  ddee  ssaammeennlleevviinngg..  DD6666  iiss  vvoooorr  eeeenn  ggeevvaarriieeeerrdd  aaaannbboodd  vvaann  
ssppoorrtt--  eenn  bbeewweeeeggmmooggeelliijjkkhheeddeenn,,  vvoooorr  iieeddeerreeeenn  ttooeeggaannkkeelliijjkk,,  vvaann  jjoonngg  ttoott  oouudd..  OOookk  mmeett  eeeenn  hhaannddiiccaapp  
mmooeett  eerr  ggeessppoorrtt  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..  EErr  kkaann  ddaann  ooookk  oopp  mmeeeerrddeerree  mmaanniieerreenn  nnaaaarr  ssppoorrtt  ggeekkeekkeenn  wwoorrddeenn::  
ssppoorrtt  eenn  bbeewweeggiinngg  aallss  ddooeell  oopp  zziicchhzzeellff,,  aallss  ((pprreevveennttiieeff))  mmiiddddeell  vvoooorr  vvoollkkssggeezzoonnddhheeiidd  eenn  aallss  
mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  ‘‘ssmmeeeerroolliiee’’..  DD6666  pplleeiitt  vvoooorr  vvoooorrttdduurreennddee  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  bbeewweeggeenn  bbiijj  hheett  
((hheerr))iinnrriicchhtteenn  vvaann  wwiijjkkeenn  eenn  bbuuuurrtteenn..  WWiijj  wwoonneenn  iinn  eeeenn  sscchhiitttteerreenndd  rreeccrreeaattiieeggeebbiieedd  mmeett  vveeeell  rruuiimmttee  
vvoooorr  aalllleerrlleeii  bbeewweeggiinnggssaaccttiivviitteeiitteenn..  DDaatt  kkaann  nnoogg  vveeeell  mmeeeerr  bbeennuutt  wwoorrddeenn..  
  
VVooeerr  eeeenn  ssppoorrttssuubbssiiddiieebbeelleeiidd  ggeerriicchhtt  oopp  jjoonnggeerreenn  
Ook bij sport geldt het motto: jong geleerd, oud gedaan. Het subsidiebeleid moet wat D66 betreft vooral 
gericht zijn op de jeugd. Sport is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen; zowel lichamelijk als sociaal. 
Om sportbeoefening door de jeugd nog verder te stimuleren, is de inzet van combinatiefunctionarissen op 
alle scholen in de gemeente van belang. Om zo de basisschooljeugd met diverse sporten en 
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sportverenigingen in contact te brengen. Initiatieven op het gebied van de gehandicaptensport verdienen 
stimulans en ondersteuning.  
  
  
VVooeerr  eeeenn  ssaammeennhhaannggeenndd  ssppoorrttaaccccoommmmooddaattiieebbeelleeiidd  
Er dient een breed onderzoek naar gebruik, beheer en exploitatie van al het gemeentelijk maatschappelijk 
vastgoed te komen. Ook van de sportaccommodaties. De renovatie dan wel nieuwbouw van het zwembad 
en de sporthal in Geldermalsen spelen daarin een belangrijke rol, net als die van de overige gymzalen.  De 
gemeente heeft dan wel een belangrijke rol, maar niet tegen elke prijs. Er dient goed gekeken te worden 
naar de spreiding en het beheer van de verschillende sportaccommodaties. Wat willen wij minimaal aan 
sportvoorzieningen in onze gemeente en wat hebben wij daarvoor nodig en voor over? 

22..66  KKaannsseenn  vvoooorr  vvrriijjhheeiidd  eenn  vveeiilliigghheeiidd      
 
DDee  vvrriijjhheeiidd  oomm  aallss  iinnddiivviidduu  eeiiggeenn  kkeeuuzzeess  ttee  mmaakkeenn  iiss  hheeeell  bbeellaannggrriijjkk..  DDee  oovveerrhheeiidd  ddiieenntt  ttee  wwaaaarrbboorrggeenn  
ddaatt  iieeddeerreeeenn  ddiiee  rruuiimmttee  ooookk  kkrriijjggtt..  ZZoonnddeerr  vveeiilliigghheeiidd  iiss  eerr  ggeeeenn  vvrriijjhheeiidd..  IInnzzeett  oopp  pprreevveennttiiee  vvoooorrkkoommtt  
vveeeell  kkoosstteenn  aacchhtteerraaff..  VVeeiilliigghheeiidd  ggaaaatt  ooookk  oovveerr  ((hhoooogg))  wwaatteerrvveeiilliigghheeiidd,,  vveerrkkeeeerrssvveeiilliigghheeiidd,,  ssoocciiaallee  
vveeiilliigghheeiidd  eenn  eexxtteerrnnee  vveeiilliigghheeiidd  zzooaallss  ggeevvaaaarrlliijjkkee  ssttooffffeenn  iinn  ddee  iinndduussttrriiee  ddaann  wweell  bbiijj  vveerrvvooeerr  oovveerr  wweegg  eenn  
ssppoooorr..  
  
ZZoorrgg  vvoooorr  jjuuiissttee  kkeennnniiss  oovveerr  eenn  hhuullppvveerrlleenniinngg  vvoooorr  kkiinnddeerrmmiisshhaannddeelliinngg  eenn  hhuuiisseelliijjkk  ggeewweelldd  
Huiselijk geweld is een hardnekkig maatschappelijk probleem waar nog steeds onvoldoende zicht op is. 
Signalen worden slecht herkend waardoor het vaak niet lukt om deze cirkel van geweld te doorbreken. 
Naast tijdelijke opvang is het van belang dat slachtoffers snel een reguliere woning kunnen krijgen om weer 
een normaal bestaan op te kunnen bouwen. Het tekort aan (sociale huur) woningen wreekt zich hier. Lokaal 
moet de juiste kennis en kunde in huis zijn en de lijntjes met Veilig Thuis kort en snel.  
  
BBeevvoorrddeerr  LLHHBBTTII++  eemmaanncciippaattiiee      
Iedereen dient zich in West Betuwe thuis te kunnen voelen, ook transgenderpersonen en mensen die zich 
niet per se voelen passen in het ‘hokje’ man of vrouw. Ondanks dat jaarlijks op de Coming Out Day in 
oktober de Regenboogvlag wappert ter ondersteuning van LHBTI+-personen voelen velen van hen zich nog 
lang niet altijd geaccepteerd en veilig in onze gemeente. D66 wil een Regenboogagenda waarmee 
bijgedragen wordt aan de zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van LHBTI-personen. Het in 2022 of 2023 
organiseren van een regionale regenboogbijeenkomst zou een mooi begin zijn.  
  
VVooeerr  eeeenn  dduuiiddeelliijjkk  aannttiiddiissccrriimmiinnaattiieebbeelleeiidd  
Er is nog een wereld te winnen op het gebied van de bejegening van mensen op basis van hun persoonlijke 
achtergrond. Extra aandacht is dan ook noodzakelijk. Om het onderwerp in ieder geval meer zichtbaar te 
maken pleiten wij voor het zichtbaar opnemen van de tekst van Artikel 1 van de grondwet in of nabij het nog 
te renoveren gemeentehuis.  
  
BBeewwaaaakk  pprriivvaaccyy  eenn  iinnffoorrmmaattiieevveeiilliigghheeiidd  
De bescherming van de privacy van inwoners heeft topprioriteit. Inperken van vrijheden of inbreuken op de 
privacy ter bevordering van de veiligheid dienen altijd verantwoord te worden. Dergelijke maatregelen 
moeten effectief, noodzakelijk en voldoende onderbouwd zijn en getoetst worden door de gemeenteraad. 
De gemeente heeft naast de beschikking over persoonsgegevens ook vanwege de taken op het gebied van 
welzijn, zorg en participatie allerlei, vaak gevoelige, persoonlijke informatie van individuele inwoners. Zij 
moeten er op kunnen vertrouwen dat hier op zorgvuldige wijze mee wordt omgegaan. 
  
BBeessttrriijjdd  ccrriimmiinnaalliitteeiitt  eenn  oonnddeerrmmiijjnniinngg  pprreevveennttiieeff    
Veiligheid en vooral het gevoel van veiligheid is een zeer belangrijke voorwaarde voor een goed leefklimaat. 
De medewerkers in de buitendienst spelen hierbij een cruciale rol als ogen en oren van de gemeente en als 
direct door inwoners aanspreekbare gemeentelijke vertegenwoordigers. Daarnaast helpen 
voorlichtingscampagnes vanuit de gemeente en de politie om inwoners bewust te maken van hun rol in 
criminaliteitsbestrijding. Door de inzet van buurtapps neemt het aantal inbraken af en het geeft mensen het 
gevoel controle over hun woonomgeving te hebben. West Betuwe zou daarom een sluitend netwerk van 
buurtapps moeten hebben. Blijvende inzet op bewustwording van en aandacht voor ondermijnende 
activiteiten, denk daarbij aan drugslabs en dergelijke maar ook andere manieren van het ontduiken van 
wetten en regels, krijgt wat D66 betreft prioriteit.   
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FFaacciilliitteeeerr  hheett  ooppttiimmaaaall  ffuunnccttiioonneerreenn  vvaann  hhuullppddiieennsstteenn  
Met een uitgestrekte landelijke gemeente zoals West Betuwe moet het niet uitmaken waar je woont: 
hulpdiensten moeten iedere inwoner tijdig kunnen bereiken. D66 is van mening dat de aanrijtijden van 
hulpdiensten in beginsel gehaald moeten worden. Dat dient de inzet van de burgemeester te zijn binnen de 
Veiligheidsregio. Verder wil D66 strategisch geplaatste AED’s en AED-opleidingen faciliteren, omdat deze 
levens redden. De Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente kunnen de politie 
ondersteunen bij handhaving van kleine overtredingen.  
  
GGaa  uuiitt  vvaann  ddee  llaannggzzaaaammssttee  eenn  kkwweettssbbaaaarrssttee  vveerrkkeeeerrssddeeeellnneemmeerrss  
Wij willen dat bij al het beleid, ook bij de inrichting van wegen en wijken, de belangen van de meest 
kwetsbare inwoners voorop staan. We willen stimuleren dat mensen voor kleine afstanden meer de fiets 
pakken of lopen, in plaats van met de auto gaan. Veilige loop- en fietsroutes zijn daarbij onmisbaar. Bij 
nieuwbouw(projecten) moet dit standaard meegenomen worden. Zo mist bijvoorbeeld een veilige looproute 
vanaf de nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren naar de voorzieningen in Geldermalsen. Het doel moet zijn 
woongebieden duurzaam veilig in te richten met een maximale snelheid van hooguit 30 km.  
  
VVooeerr  eeeenn  pprrooaaccttiieeff  ((hhoooogg))wwaatteerrvveeiilliigghheeiiddssbbeelleeiidd  
De gemeente West Betuwe is door zijn ligging in het grote-rivierengebied kwetsbaar voor de gevolgen van 
hoge, maar ook lage waterstanden in met name Waal en Linge. De effecten van klimaatverandering doen 
daar nog een schep bovenop. Het belang van sterke dijken is sinds 1995 overduidelijk. Aandacht voor het 
woongenot en de leefbaarheid van inwoners van de gemeente in de nabijheid van de rivierdijken moet nog 
meer plek krijgen in het gemeentelijk beleid. Goede samenwerking met het Waterschap Rivierenland is 
hiervoor noodzakelijk. Binnendijkse waterveiligheid vereist in West Betuwe ook aandacht. Door 
klimaatverandering zullen steeds vaker grote hoeveelheden neerslag voorkomen. Dat vraagt om 
oplossingen voor (tijdelijke) waterberging om onze inwoners droge voeten te laten houden.  
  
SSttaa  bbiijj  pprroojjeecctteenn  vvaann  aannddeerree  oovveerrhheeddeenn  vvoooorr  ddee  bbeellaannggeenn  vvaann  iinnwwoonneerrss    
Een proactieve opstelling van West Betuwe bij grote infrastructurele projecten van andere overheden is 
helaas bittere noodzaak. Bij de werkzaamheden moet wat D66 betreft de overlast zoveel mogelijk beperkt 
worden en de toegankelijkheid van voorzieningen, juist ook voor mindervaliden, gewaarborgd blijven.  
  

22..77  KKaannsseenn  vvoooorr  ddee  eeccoonnoommiiee  
 
OOvveerrhheeiidd,,  bbeeddrriijjffsslleevveenn  eenn  oonnddeerrwwiijjss  zziijjnn  ssaammeenn  ddee  mmoottoorr  vvoooorr  oonnzzee  wweellvvaaaarrtt..  NNiieeuuwwee  tteecchhnnoollooggiieeëënn  
eenn  ddee  iinntteerrnneetteeccoonnoommiiee  vvrraaggeenn  vvaann  oonnzzee  oonnddeerrnneemmeerrss  ddaatt  zziijj  ddaaaarroopp  fflleexxiibbeell  iinnssppeelleenn  eenn  iinnnnoovveerreenn..  
DDaatt  vvrraaaaggtt  eeeenn  oovveerrhheeiidd  ddiiee  nnaaaasstt  ddee  oonnddeerrnneemmeerr  ssttaaaatt  aallss  ppaarrttnneerr,,  ddiiee  ssttiimmuulleeeerrtt,,  ffaacciilliitteeeerrtt  eenn,,  wwaaaarr  
nnooddiigg,,  aaaannjjaaaaggtt..  DDaatt  vvrraaaaggtt  eeeenn  llookkaallee  oovveerrhheeiidd  ddiiee  nnaaaasstt  ddee  oonnddeerrnneemmeerr  ssttaaaatt  aallss  ppaarrttnneerr,,  ddiiee  
ssttiimmuulleeeerrtt,,  ffaacciilliitteeeerrtt  eenn,,  wwaaaarr  nnooddiigg,,  aaaannjjaaaaggtt..    
  
SSttiimmuulleeeerr  iinnnnoovvaattiiee  
D66 wil samen met het bedrijfsleven en het onderwijs zorgen voor een goede aansluiting tussen de 
arbeidsmarkt en onderwijs. In het bijzonder de sectoren ICT, Techniek en Transport en Logistiek en, niet te 
vergeten, Recreatie en Toerisme. De gemeente stimuleert. D66 wil dat de gemeente samen met bedrijven 
en het onderwijs werkt aan de concrete verduurzaming van onze economie.  
  
FFaacciilliitteeeerr  ssaammeennwweerrkkiinngg  ttuusssseenn  bbeeddrriijjffsslleevveenn  eenn  mmiiddddeellbbaaaarr  bbeerrooeeppssoonnddeerrwwiijjss  
Zonder goede vakmensen geen kenniseconomie en geen groei. Dat biedt volop kansen voor het groene en 
technische MBO van Helicon en ROC Rivor in onze gemeente bij de grote uitdagingen waar de samenleving 
voor staat. Samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen is cruciaal. De gemeente heeft hierbij een 
faciliterende rol. Bijvoorbeeld met het aanbieden van aantrekkelijke stage- en afstudeermogelijkheden voor 
(aankomend) MBO-studenten.  
  
SStteell  ddee  zzoonnddaaggssooppeenniinngg  vvrriijj  
Ondernemers zijn prima in staat om zelf te bepalen wanneer zij hun onderneming voor hun klantenkring 
open willen zijn. Dat kan en mag ook op de zondag zijn. 
 
PPrroommoooott  rreeccrreeaattiiee  eenn  ttooeerriissmmee    
West Betuwe leent zich bij uitstek om te vertoeven en te toeren. Langs de Linge, de Waal, onze dijken, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en niet te vergeten, het fruit. Initiatieven van lokale ondernemers in recreatie 
en toerisme willen we zoveel mogelijk faciliteren. De toegang tot de Linge en de Waal is voor zowel de 
lokale bevolking als toeristen van groot belang. Het aanleggen van wandel- en fietsroutes verdient prioriteit 
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net als het behoud van en waar verdwenen weer mogelijk maken van dorpsommetjes. Het zichtbaar maken 
en zoveel mogelijk behouden van de cultuurhistorie is zowel voor toeristen als voor de eigen inwoners van 
belang.  Daarmee wordt West Betuwe nog aantrekkelijker om in te wonen en te recreëren. Inwoners en 
ondernemers willen we nauw betrekken bij het bevorderen van de landschappelijke kwaliteit en het 
opstellen van de omgevingsvisie. Er zullen wel keuzes gemaakt moeten worden in het kader van de 
broodnodige woningbouw en de aanpak van klimaatverandering.  
  
SSttiimmuulleeeerr  aaaannttrreekkkkeelliijjkkee  ddoorrppsskkeerrnneenn  
Voor toerisme, voor inwoners en voor ondernemers is een levendig, goed bereikbaar centrum met 
voorzieningen van groot belang. Initiatieven die de kernen aantrekkelijk maken verdienen steun, ook in de 
kleinere kernen. Bij ‘hardnekkige’ leegstand willen we ondernemingszin en creativiteit in stimuleren en 
investeren in herbestemming van panden. Denk aan kleine startende bedrijfjes maar ook aan wonen. Voor 
de gemeente West Betuwe zien wij een unieke kans de verschillende jaarlijkse activiteiten door het jaar 
heen in de dorpskernen aan elkaar te rijgen tot een keten van activiteiten en daarmee onze gemeente op 
de kaart te zetten.  
  

22..88  KKaannsseenn  vvoooorr  eeeenn  vveeiilliigg  eenn  bbeerreeiikkbbaaaarr  WWeesstt  BBeettuuwwee  
 
OOpp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  vveerrkkeeeerr  eenn  vveerrvvooeerr  ssttaaaatt  vvoooorr  DD6666  hheett  rruuiimmttee  bbiieeddeenn  aaaann  vvooeettggaannggeerrss  eenn  ffiieettsseerrss  
vvoooorroopp..  OOnnzzee  mmeeeesstt  kkwweettssbbaarree  vveerrkkeeeerrssddeeeellnneemmeerrss..  DDiitt  kkoommtt  ttoott  uuiittiinngg  iinn  vvoooorrrraanngg  vvoooorr  ffiieettsseerrss  eenn  
vvooeettggaannggeerrss  bboovveenn  ggeemmoottoorriisseeeerrdd  vveerrkkeeeerr  ((uuiittggeezzoonnddeerrdd  ooppeennbbaaaarr  vveerrvvooeerr))..  VVeeeell  vvaann  oonnzzee  jjoonnggeerreenn  
ggaaaann  bbuuiitteenn  ddee  ggeemmeeeennttee  nnaaaarr  hheett  vvoooorrttggeezzeett  oonnddeerrwwiijjss  eenn//ooff  mmooeetteenn  llaannggee  aaffssttaannddeenn  oovveerrbbrruuggggeenn..  
DD6666  vvrraaaaggtt  ddaann  ooookk  bblliijjvveennddee  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  ddee  vveeiilliigghheeiidd  vvaann  sscchhoooollrroouutteess  eenn  ddee  ggeevvaaaarrlliijjkkee  mmiixx  vvaann  
ffiieettssvveerrkkeeeerr  eenn  llaannddbboouuwwvveerrkkeeeerr  oopp  ssoommmmiiggee  ffiieettssrroouutteess..  SSlluuiippvveerrkkeeeerr  vvaannwweeggee  ddrruukkttee  oopp  ddee  
RRiijjkksswweeggeenn  mmooeett  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  wwoorrddeenn  vvoooorrkkoommeenn..  HHeett  vveerrppllaaaattsseenn  vvaann  ddee  aaffssllaagg  WWaaaarrddeennbbuurrgg  nnaaaarr  
hheett  nnoooorrddeenn  iiss  nnooooddzzaakkeelliijjkk  vvoooorr  ddee  lleeeeffbbaaaarrhheeiidd  iinn  hheett  ddoorrpp.  
  
GGaa  uuiitt  vvaann  ddee  llaannggzzaaaammssttee  eenn  kkwweettssbbaaaarrssttee  vveerrkkeeeerrssddeeeellnneemmeerrss  
Wij willen dat bij al het beleid, ook bij de inrichting van wegen en wijken, de belangen van de meest 
kwetsbare inwoners voorop staan. We willen stimuleren dat mensen voor kleine afstanden meer de fiets 
pakken of lopen, in plaats van met de auto gaan. Veilige loop- en fietsroutes zijn daarbij onmisbaar. Bij 
nieuwbouw(projecten) moet dit standaard meegenomen worden. Zo mist bijvoorbeeld een veilige looproute 
vanaf de nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren naar de voorzieningen in Geldermalsen. Het doel moet zijn 
woongebieden duurzaam veilig in te richten met een maximale snelheid van hooguit 30 km.  
  
IInnvveesstteeeerr  iinn  dduuuurrzzaammee  eenn  vveeiilliiggee  vveerrbbiinnddiinnggeenn    
D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen, in een schone, veilige en goed bereikbare gemeente. We 
stellen daarbij niet de auto voorop, maar de bereikbaarheid. Voor korte afstanden binnen de gemeente blijkt 
de fiets vaak het handigste vervoersmiddel. D66 wil dat bij mobiliteit en inrichting van wijken voortaan 
vanuit fietsers en voetgangers gekeken wordt, dat zij voorrang krijgen en dat fietsers zo weinig mogelijk om 
hoeven te rijden. Op drukke schoolroutes over provinciale wegen verdienen vrij liggende fietspaden de 
voorkeur. Ook snelfietspaden verdienen steun. 
  
HHoouudd  eeeenn  bbeettaaaallbbaaaarr  llookkaaaall  ooppeennbbaaaarrvveerrvvooeerrssnneettwweerrkk  iinn  ssttaanndd  
Goed openbaar vervoer op het platteland is een basisvoorziening. Het huidige niveau moet minimaal 
gehandhaafd blijven. Voorzieningen moeten voor alle inwoners goed te bereiken zijn. Juist ook voor 
mensen met een kleine beurs en/of zonder auto.  
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33  KKlliimmaaaatt,,  oopp  wweegg  nnaaaarr  eeeenn  kklliimmaaaattnneeuuttrraaaall  WWeesstt  
BBeettuuwwee  wwaaaarr  ddee  lluusstteenn  eenn  llaasstteenn  eeeerrlliijjkk  zziijjnn  vveerrddeeeelldd    
 
EErr  iiss  bbrreeddee  bbeezzoorrggddhheeiidd  oovveerr  ddee  kklliimmaaaattvveerraannddeerriinngg  mmaaaarr  ooookk  ggrroottee  oonnvvrreeddee  oovveerr  ddee  aaaannppaakk  ddaaaarrvvaann..  
WWiiee  iiss  wwaaaarrvvoooorr  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk??  BBuurrggeerrss  wwiijjzzeenn  mmeett  nnaammee  nnaaaarr  ggrroottee  bbeeddrriijjvveenn..  VVeelleenn  ddeennkkeenn  nnaa  
oovveerr  wwaatt  zziijj  zzeellff  kkuunnnneenn  ddooeenn  mmaaaarr  vviinnddeenn  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  ooookk  ddaatt  ddiitt  bbiijj  llaannggee  nnaa  nniieett  vvoollddooeennddee  zzaall  zziijjnn..  
KKlliimmaaaattmmaaaattrreeggeelleenn  vvooeelleenn  ooookk  vvaaaakk  ooppggeeddrroonnggeenn..  EEnn  eerr  ssppeeeelltt  nnoogg  vveeeell  mmeeeerr  iinn  hheett  lleevveenn  vvaann  mmeennsseenn  
ddaann  aalllleeeenn  mmaaaarr  hheett  kklliimmaaaattbbeelleeiidd,,  ddaatt  lliijjkktt  iinn  ddee  hheellee  kklliimmaaaattddiissccuussssiiee  vveerrggeetteenn  ttee  wwoorrddeenn..  
  

33..11  HHeebb  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  lleevveenn  eenn  kkwweettssbbaarree  ggrrooeeppeenn  
 
TTee  hhooggee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn  vvaann  iinnddiivviidduueellee  mmeennsseenn  hheebbbbeenn  hheellpptt  nniieett..  EErr  iiss  jjuuiisstt  aaaannddaacchhtt  nnooddiigg  vvoooorr  hheett  
vveerrggrrootteenn  vvaann  ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  lleevveenn  ((jjee  hhuuiiss  iissoolleerreenn  lleevveerrtt  ggeewwoooonn  eeeenn  ccoommffoorrttaabbeelleerr  hhuuiiss  oopp))..  EEnn  jjuuiisstt  
ooookk  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  aannddeerree  pprroobblleemmeenn  ddiiee  nnuu  vvoooorr  ssoommmmiiggeenn  aaccuuuutt  zziijjnn..    
  
WWoonneenn,,  wweerrkkeenn  eenn  rroonnddkkoommeenn  
Zoals het tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Of te weinig inkomen om van rond te komen en 
goed mee te kunnen doen in de samenleving. Mensen maken zich wel degelijk zorgen over het klimaat en 
zijn bang dat de klimaatmaatregelen de kosten voor levensonderhoud laten stijgen. Mensen die nu al 
moeilijker kunnen rondkomen zijn extra kwetsbaar. Subsidieregels lijken vooral bedoeld voor mensen die 
het sowieso al beter hebben (eigen huis bezitters, elektrische autorijders). Mensen die moeilijk kunnen 
rondkomen betrekken is een belangrijke opgave.  
 
LLaasstteenn  eeeerrlliijjkk  ddeelleenn  
Klimaatbeleid is niet los te zien van de bredere kwaliteit van leven. Het werken aan een klimaat neutrale 
samenleving gaat samen met opgaven rond inkomen en bestaanszekerheid, inclusie, sociale samenhang, 
rechtvaardige verdeling en het voorkomen van nog meer ongelijkheid. Beleid heeft niet voor iedereen een 
gelijke uitwerking. Sommige groepen zijn extra kwetsbaar. Een kleine verandering kan voor hen grote 
negatieve (of positieve) gevolgen hebben. Initiatieven vanuit de samenleving moeten we omarmen. We 
moeten zorgen voor echte inbreng vanuit inwoners heel vroeg in de beleidsontwikkeling, geen kant en klare 
plannen presenteren. Laten we het vooral met elkaar hebben over de samenleving die we willen zijn. 
Waarbij we erop letten dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid eerlijk verdeeld worden.  
  

33..22  SSttiimmuulleeeerr  ‘‘ggooeedd’’  bbooeerreenn  iinn  WWeesstt  BBeettuuwwee    
 
AAggrraarriiëërrss  lleevveerreenn  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  bbiijjddrraaggee  aaaann  hheett  aaaannzziieenn  vvaann  oonnss  mmooooiiee  ggrrooeennee  bbuuiitteennggeebbiieedd..  HHeett  
ooppeenn  kkaarraakktteerr  hhiieerrvvaann  mmooeett  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  bbeehhoouuddeenn  bblliijjvveenn..  DDee  uuiittddaaggiinnggeenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  
wwoonniinnggbboouuww,,  nnaattuuuurrbbeehhoouudd,,  kklliimmaaaattvveerraannddeerriinngg  eenn  eenneerrggiieessttrraatteeggiiee  zziijjnn  ddaaaarrbbiijj  eeeenn  ffoorrssee  uuiittddaaggiinngg..  
WWiijj  wwiilllleenn  ddaaaarrbbiijj  nnoogg  mmeeeerr  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  hheett  bbeehhoouudd  vvaann  bbiijjzzoonnddeerree  ccuullttuuuurrhhiissttoorriisscchhee  eelleemmeenntteenn  iinn  
hheett  llaannddsscchhaapp  ((bboommeenn,,  bboooommrriijjeenn,,  ddoorrppssggeezziicchhtteenn))  eenn  iinn  ddee  ddoorrppeenn..  NNiieett  aalllleeeenn  vvaannuuiitt  hheett  bbeellaanngg  vvoooorr  
kklliimmaaaatt  eenn  ttooeerriissmmee,,  ooookk  oommddaatt  oonnzzee  iinnwwoonneerrss  hhiieerr  ggrroottee  wwaaaarrddee  aaaann  hheecchhtteenn..  DDee  aaggrraarriisscchhee  sseeccttoorr  
hheeeefftt  hheett  nniieett  ggeemmaakkkkeelliijjkk..  DD6666  wwiill  zziicchh  iinnssppaannnneenn  oomm  ddee  aaaannppaassssiinnggeenn  ddiiee  aaaann  ddee  oorrddee  zziijjnn  zzoo  ttee  
vveerrttaalleenn  ddaatt  aaggrraarriiëërrss  eeeenn  ggeezzoonndd  bbeeddrriijjff  kkuunnnneenn  bblliijjvveenn  uuiittooeeffeenneenn..    
  
ZZeett  iinn  oopp  kkrriinnggllooooppllaannddbboouuww    
We streven naar het sluiten van kringlopen op lokaal en regionaal niveau en het integreren van natuurlijk 
gedrag van dieren in dierhouderijen. Daarbij zet D66 in op kringlooplandbouw waarbij de voedselproductie 
een bijdrage levert aan het herstel en behoud van de biodiversiteit in Nederland.  D66 wil van kwantiteit 
naar kwaliteit. Voedselproductie moet niet ‘sneller, groter en goedkoper’ als leidraad hebben, maar ‘slimmer 
en beter’. Om dit te bereiken wil D66 inzetten op innovatie. Het produceren van voedsel mag ook geen 
gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Dierziekten en schade door bestrijdingsmiddelen moeten zo 
veel mogelijk voorkomen worden.  
  
BBeesscchheerrmm  rroobbuuuussttee  nnaattuuuurr  mmeett  ggeerriicchhtt  aaaannkkooooppbbeelleeiidd,,  ssuubbssiiddiieess  eenn  kkaavveellrruuiill  
Grote aaneengesloten natuurgebieden zijn vitaal voor de kwaliteit en de veerkracht van ecosystemen. 
Lokale ecologische verbindingen kunnen zowel in stedelijk als landelijk gebied (door)lopen. De gemeente 
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kan hier een belangrijke rol spelen door actief beleid te voeren, denk bijvoorbeeld aan aankoop, subsidies 
en kavelruil. Natuurbeheer kan in goed overleg met de agrarische sector vormgegeven worden. Net als het 
creëren en verbeteren van wandel- en fietsroutes. Vrijwilligers (organisaties) spelen daarbij een belangrijke 
rol. Bijvoorbeeld bij het beheer van groen.  
  

33..33  ZZeett  iinn  oopp  eenneerrggiieebbeessppaarriinngg  eenn  dduuuurrzzaammee  eenneerrggiiee    
 
EEeenn  vvaann  ddee  bbeellaannggrriijjkkssttee  aammbbiittiieess  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  dduuuurrzzaaaammhheeiidd  iiss  ddaatt  aallllee  eenneerrggiiee  ddiiee  wwee  llookkaaaall  
nnooddiigg  hheebbbbeenn  ooookk  dduuuurrzzaaaamm  llookkaaaall  wwoorrddtt  ooppggeewweekktt..  IInn  22002200  iiss  ddee  aammbbiittiiee  oomm  ddeezzee  eenneerrggiiee  nneeuuttrraallee  
ssiittuuaattiiee  iinn  WWeesstt  BBeettuuwwee  iinn  22003300  ttee  rreeaalliisseerreenn  vveerrllaaaaggdd  nnaaaarr  22005500..  DDiitt  mmooeett  wwaatt  DD6666  bbeettrreefftt  oonnggeeddaaaann  
ggeemmaaaakktt  wwoorrddeenn..  VVoooorr  oonnss  iiss  22003300  eenneerrggiieenneeuuttrraaaall  iinn  WWeesstt  BBeettuuwwee  hheett  uuiittggaannggssppuunntt..    
  
IInnvveesstteeeerr  iinn  bbeewwuussttwwoorrddiinngg  eenn  ddaaaarrmmeeee  ddrraaaaggvvllaakk  
De meest duurzame energie is de energie die je niet gebruikt. Inwoners moeten nog veel meer bewust 
gemaakt worden van de kansen die er op het gebied van energiebesparing liggen. Diverse 
inwonersorganisaties verrichten hier belangrijk werk. Ook het Energieloket Rivierenland speelt hier een rol. 
De grootste stappen kunnen echter gemaakt worden door bedrijven, omdat zij verreweg de meeste energie 
gebruiken. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door al het gemeentelijk vastgoed te 
verduurzamen.   
  
MMaaaakk  wweerrkk  vvaann  eenneerrggiieettrraannssiittiiee  
Samen met bewoners en ondernemers willen we overschakelen op duurzame energie. D66 wil verder alle 
schoolgebouwen zo snel mogelijk energieneutraal maken. Restwarmtegebruik van bedrijven, aardwarmte 
en andere innovatieve technologieën of experimentele energieopwekmethoden moeten waar mogelijk 
ingezet worden. Dat is niet alleen goed uit oogpunt van duurzaamheid. De aanleg van zonnepanelen en 
andere innovatieve technologieën levert ook veel nieuwe werkgelegenheid op. Met het inzetten van 
revolverende duurzaamheidsfondsen kan de gemeente de energietransitie bevorderen. Het geschikt maken 
van het elektriciteitsnetwerk is een belangrijke voorwaarde om de energietransitie te laten slagen. Samen 
met Liander moet naar betaalbare oplossingen worden gezocht.  
  
ZZoorrgg  vvoooorr  ddrraaaaggvvllaakk  vvoooorr  ddee  eenneerrggiieettrraannssiittiiee    
De energietransitie gaat veel vragen van de samenleving. Onze leefomgeving gaat de komende jaren sterkt 
veranderen. Dat vraagt veel uitleg en een gezamenlijk verhaal over nut en noodzaak. Dat vraagt ook een 
eerlijke verdeling van de lusten en lasten. Iedereen moet mee kunnen profiteren, ook als je zelf geen geld 
hebt om te investeren in windmolens en/of zonnepanelen. Dat betekent dat de energietransitie en een 
goed sociaal beleid hand in hand gaan. Het klimaatbeleid is niet los te zien van de bredere kwaliteit van 
leven. Maatregelen hebben niet voor iedereen een gelijke uitwerking. Sommige groepen zijn extra 
kwetsbaar. Een kleine verandering kan grote negatieve (of positieve) gevolgen hebben. Juist als lokale 
overheid moeten we daar oog voor hebben en rekening mee houden.  
  
WWaatt  wwiilllleenn  wwiijj  oonnddeerr  aannddeerree  ddooeenn  

- Gemeentelijk vastgoed verduurzamen 
- Scholen versneld energieneutraal maken 
- Stimuleren van restwarmtegebruik van bedrijven, aardwarmte en andere innovatieve technologieën 

of experimentele energieopwekmethoden 
- Op alle daken waar dit kan zonnepanelen, daken die (vanwege de constructie) nog niet geschikt 

zijn helpen hiervoor geschikt te maken.  
- Zodra dit wettelijk kan nieuwe en zo mogelijk ook oudere bedrijfsdaken verplicht geschikt maken 

voor zonnepanelen. 
- Samen met de daarvoor verantwoordelijk partijen zo snel mogelijk te zorgen voor een 

toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk 
- Revolverende fondsen instellen tbv klimaatmaatregelen 

 

33..44  WWeesstt  BBeettuuwwee  nnoogg  ggrrooeenneerr      
 
Het landschappelijke karakter van West Betuwe is zeer waardevol. Dat kan botsen met de wens om een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te bieden of met (grootschalige) ontwikkelingen binnen de 
land- en tuinbouw en infrastructuur. Het is nog steeds onduidelijk wanneer de nieuwe omgevingswet van 
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kracht wordt. De omgevingswet vraagt een heel andere werkwijze van inwoners, ondernemers, ambtenaren 
ook college en raadsleden. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in lokale bewustwording.  
  
GGeeeeff  rruuiimmttee  aaaann  nnaattuuuurr  bbiinnnneenn  ddee  bbeebboouuwwddee  kkoomm  
Het landelijke karakter in onze gemeente, ook wat betreft het groen, dient behouden te blijven. Mooi groen 
mag dan ook niet vanwege de kosten vervangen worden door goedkoop groen. Ook water speelt een 
belangrijke rol voor de leefbaarheid van onze dorpen, met name die in de onmiddellijke nabijheid van Waal 
en Linge liggen. D66 vindt dat ruimte moet worden gevonden om de dorpen langs de Waal weer te 
verbinden met rivier en uiterwaarden bij de uitvoering van de dijkversterking langs de Waal . 
  
LLeegg  nnaattuuuurrlliijjkkee  ssppeeeellppllaaaattsseenn  aaaann  
Voor kinderen is het belangrijk dat ze zelfstandig buiten kunnen spelen en de buurt verkennen. Natuurlijke 
speelplekken dagen uit. Bij het beheer en bij plannen voor herinrichting van de woonbuurt moeten dan ook 
kinderen betrokken worden. Scholen zijn ook een plek waar kinderen veel tijd doorbrengen. D66 pleit er dan 
ook voor om gebruik te maken van provinciale subsidies om de schoolpleinen te vergroenen.  
  
MMaaaakk  wweerrkk  vvaann  bbiiooddiivveerrssiitteeiitt  
Het behoud van een gevarieerd landschap, met oude fruitbomen, wielen, bosjes, knotwilgen, natuurlijke 
oevers, houtwallen en singels, is van groot belang bij het stimuleren van biodiversiteit. De gemeente moet 
bijdragen aan biodiversiteit door waar mogelijk de bermen bij-vriendelijk te onderhouden en te stoppen met 
klepelen.  
  
BBoouuww  nnaattuuuurriinncclluussiieeff  eenn  nneeeemm  mmaaaattrreeggeelleenn  oomm  ggeevvoollggeenn  vvaann  kklliimmaaaattvveerraannddeerriinngg  oopp  ttee  vvaannggeenn    
Onze breed gesteunde voorstel voor natuurinclusief bouwen dient een voorwaarde te worden bij 
nieuwbouw en verbouw. Door klimaatverandering zullen we in de toekomst steeds meer te maken krijgen 
met hoosbuien. Riolering kan daar slechts deels op aangepast worden, omdat zelfs bredere buizen de 
enorme hoeveelheden water niet aankunnen. Verharding van tuinen voorkomt dat water de bodem in kan. 
D66 pleit voor een actieve voorlichtingscampagne die inwoners en bedrijven meer bewust maakt van deze 
negatieve effecten en die stimuleert dat wij stenen vervangen door groen. Het apart opvangen van 
hemelwater helpt en levert bovendien een besparing van leidingwater op. Daken kunnen ook gebruikt 
worden voor de aanleg van een groendak dat hemelwater vasthoudt. Met dit soort maatregelen dragen 
inwoners en bedrijven bij aan het regenbestendiger maken van de gemeente. Als gemeente geven we het 
goede voorbeeld door: 

- Inbreiding (te laten) compenseren met groen 
- De aanleg van natuurlijke speelplekken 
- Ecologische verantwoord groenonderhoud en daarmee stimulering van de  biodiversiteit   

 
WWeesstt  BBeettuuwwee  zzoonnddeerr  rreessttaaffvvaall  iinn  22003300    
Er moet nog meer gewerkt worden aan bewustwording van het nut van afvalscheiding. Bij de 
afvalinzameling moet goed scheiden lonen, inwoners moeten dit in hun portemonnee kunnen merken. Bij de 
gemeente moet het circulair gebruik van grondstoffen voorop staan door bijvoorbeeld bij de inrichting van 
de openbare ruimte gebruik te maken van her te gebruiken materialen en alleen nog maar gerecycled 
papier in te kopen. Als gemeente moeten we ons samen met de uitvoeringsorganisatie AVRI zoveel mogelijk 
richten op circulair gebruik  van grondstoffen. Daarbij hebben de hulp van onze inwoners hard nodig. 
Zonder goede begrijpelijke uitleg, communicatie en samenwerking met bijvoorbeeld het lokale 
verenigingsleven gaat dit niet lukken. De gemeenteraad dient hier ook nauw bij betrokken te worden.  
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44  IIeeddeerreeeenn  tthhuuiiss  iinn  WWeesstt  BBeettuuwwee::  wwaatt  ddaaaarr  nnoogg  mmeeeerr  
vvoooorr  nnooddiigg  iiss  
  
 
WWeesstt  BBeettuuwwee  hheeeefftt  2266  kkeerrnneenn,,  iieeddeerr  mmeett  eeeenn  eeiiggeenn  iiddeennttiitteeiitt  eenn  eeiiggeenn  vvrraaaaggssttuukkkkeenn..  DD6666  iiss  eerrvvaann  
oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  bbeewwoonneerrss  vvaaaakk  zzeellff  hheett  bbeessttee  wweetteenn  wwaatt  eerr  lleeeefftt  iinn  hhuunn  bbuuuurrtt  eenn  ooff  eenn  wwaatt  eerr  ttee  
vveerrbbeetteerreenn  vvaalltt..  IInn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  dduuuurrzzaaaammhheeiiddssmmaaaattrreeggeelleenn  ggaaaatt  eerr  vveeeell  vveerraannddeerreenn..  MMeett  nnaammee  iinn  ddee  
ddiirreeccttee  lleeeeffoommggeevviinngg  eenn  hheett  llaannddsscchhaapp..  DDee  iimmppaacctt  kkaann  ggrroooott  zziijjnn..  EErr  ddiieenntt  hhaarrdd  ggeewweerrkktt  ttee  wwoorrddeenn  aaaann  
bbeewwuussttwwoorrddiinngg  oomm  ddrraaaaggvvllaakk  vvoooorr  hheett  kklliimmaaaattbbeelleeiidd  ttee  rreeaalliisseerreenn..  DDiitt  vvrraaaaggtt  vveeeell  iinnlleevviinnggssvveerrmmooggeenn  bbiijj  
ppllaannnneennmmaakkeerrss,,  ddee  ggeemmeeeenntteelliijjkkee  oorrggaanniissaattiiee  eenn  ooookk  ddee  ggeemmeeeenntteerraaaadd..  
  
EEeenn  sseerrvviicceeggeerriicchhttee  ggeemmeeeennttee    
Zowel inwoners als de eigen ambtenaren moeten zich ‘thuis’ voelen bij de gemeentelijke organisatie. 
Belangrijk is dat iedereen binnen de ambtelijke organisatie achter de uitgangspunten staat dat iedereen 
dienstverlener is en dat er gewerkt wordt vanuit de bedoeling: het nieuwe West Betuwse werken. Regels 
moeten vooral mogelijk maken, niet belemmeren.  
  
EEeenn  aaccttiieeff  bbeettrrookkkkeenn  ssaammeennlleevviinngg  
Een goed gemeentebestuur weet wat in de samenleving leeft en houdt daar rekening mee. D66 staat voor 
open gesprekken waarbij raadsleden en wethouders in gesprek gaan met (groepen van) inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke instellingen. Oftewel: het in 2021 vastgestelde participatiebeleid ook 
daadwerkelijk in de praktijk brengen. Belanghebbenden moeten in een vroeg stadium worden uitgenodigd 
om mee te denken over beleid. Het is bij complexe veranderingen de taak van de lokale overheid dat 
mensen zich gehoord voelen, dat bezwaren serieus genomen worden en ook schade voldoende 
gecompenseerd wordt. Zeker bij projecten ‘van buiten’ ziet D66 het als een belangrijke taak van het 
gemeentebestuur om op te komen voor de belangen van haar inwoners zowel voorafgaand aan de 
projecten als ook tijdens en na de uitvoering ervan. Ruimte geven aan de samenleving vraagt ook om open 
te staan voor initiatieven vanuit die samenleving. D66 pleit daarom voor dorpsgesprekken in alle kernen, 
waarmee de gemeente overlegt over beleid, wensen en maatregelen die voor dorpen of wijken van belang 
zijn. Dus niet alleen met ‘sleutelpersonen’ en/of dorpsraden spreken maar breed het contact zoeken. Voor 
inwoners moet het belang van dit gesprek wel duidelijk zijn. Zij moeten daarvoor actief uitgenodigd worden 
en goed geïnformeerd zijn over de inhoud en de plaats van het gesprek in het proces van beleidsvorming 
en uitvoering. Voor inwoners neemt het belang om mee te doen in die gesprekken verder toe als de 
gemeenteraad de inwoners transparant verslag doet van wat ze met de inhoud van het gesprek heeft 
gedaan, inclusief de afwegingen die zij daarbij heeft moeten maken.  
  
OOnnaaffhhaannkkeelliijjkkee  aaddvviieessccoommmmiissssiieess    
Een andere manier om inhoud te geven aan het geven van ruimte aan de samenleving is de mogelijkheid 
voor gemeentebesturen om advies van niet-gekozen burgers te krijgen via onafhankelijke (deskundige) 
adviescommissies. D66 is groot voorstander van het instellen van commissies, zoals de adviesraad sociaal 
domein, die het recht hebben zich gevraagd en ongevraagd uit te spreken over voorzien en wenselijk 
gemeentelijk beleid en die daarvoor ook de noodzakelijke ambtelijke ondersteuning te geven. Krachtige 
inspraak en tegenspraak komt de democratische besluitvorming ten goede.  
  
EEeenn  vvoooorr  iinnwwoonneerrss  ggooeedd  zziicchhttbbaarree  ggeemmeeeenntteerraaaadd    
Voor het vertrouwen in de lokale democratie en de lokale politiek is een sterke positie van de 
gemeenteraad als direct gekozen vertegenwoordigers van inwoners essentieel. De gemeenteraad van West 
Betuwe moet haar rol in het maatschappelijk debat en de besluitvorming nog beter laten zien. 
Ondersteuning van de raad en raadsfracties door een goed uitgeruste griffie en rekenkamercommissie zijn 
voor een sterke en zichtbare gemeenteraad een belangrijke basisvoorwaarde. Net als een goed werkend 
raadsinformatiesysteem met duidelijke zoekfunctie en het via video kunnen volgen van de 
raadsbijeenkomsten. Belangrijk voor de (lokale) democratie is dat bij besluitvorming de meerderheid beslist 
maar dat daarbij wel met minderheden rekening wordt gehouden en die minderheid zich ook gehoord voelt. 
D66 wil geen dichtgetimmerde akkoorden waarbij oppositiepartijen en hun achterban zich niet of amper 
gehoord voelen.  
  
MMaaxxiimmaallee  ttrraannssppaarraannttiiee,,  ddeemmooccrraattiisscchhee  ssttuurriinngg  eenn  ccoonnttrroollee  bbiijj  ssaammeennwweerrkkiinnggssvveerrbbaannddeenn    
Dat West Betuwe met ruim 50.000 inwoners de grootste gemeente in Rivierenland is, wil niet zeggen dat 
we in West Betuwe alles zelf kunnen regelen en beslissen. West Betuwe is voor bepaalde taken verbonden 
aan zogenaamde samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in de regio. Hoewel ervaring leert dat 
invloed en controle op besluiten van samenwerkingsverbanden voor de gemeenteraad lastig zijn, zijn er ook 
goede ervaringen. Het uitrollen van glasvezel in de buitengebieden is een goed voorbeeld van succesvolle 
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regionale samenwerking. D66 wil grotere invloed van de gemeenteraad op besluitvorming van 
samenwerkingsverbanden, zodat het democratisch gehalte gewaarborgd is. D66 wil voorkomen dat 
gemeenten tegen elkaar uitgespeeld worden. Samenwerking moet voor iedereen ‘lonen’ maar het 
democratische gehalte van besluiten baart zorgen. De besluitvorming over dit soort 
samenwerkingsonderwerpen moet volgens D66 veel transparanter dan nu het geval is, voor de inwoners, 
maar ook voor de gemeenteraad zelf. De voorzichtig ingezette regionale samenwerking tussen de 
Rivierenlandse gemeenteraden, met de ondersteuning van de griffiers kring, is een stap in de goede 
richting.   
  
EEeenn  ddeeggeelliijjkk  eenn  eevveennwwiicchhttiigg  ffiinnaanncciieeeell  bbeelleeiidd  
De plannen van D66 in dit programma zijn van invloed op de financiën van de gemeente. Denk daarbij aan 
een proactief beleid voor de energietransitie, een proactief (flankerend) beleid  op het terrein van 
(hoog)waterveiligheid en een streven naar een voor de inwoners toegankelijk bestuursbeleid, gebaseerd op 
nieuwe IT-toepassingen. Voor de wegen- en het groenbeheerplannen zijn echter al vele miljoenen uit de 
algemene reserves gehaald. Ook de jeugdzorg en in iets mindere mate de WMO doen een aanslag op de 
gemeentelijke financiën. Onduidelijk is nog in hoeverre het Rijk dit in de toekomst gaat compenseren. 
Versobering op het sociaal domein en op belangrijke voorzieningen willen we echt zien te voorkomen.  
D66 wil dat we verantwoord omgaan met de publieke middelen, die mede door de inwoners worden 
opgebracht. Dat vraag om een gedegen en financieel evenwichtig financieel beleid. Dat vraagt ook om een 
goede bewaking van de financiën, zeker ook bij risicovolle onderwerpen en projecten.  De noodzaak van 
een rekenkamer die de organisatie scherp houdt is voor ons overduidelijk en dient zo spoedig mogelijk te 
worden gerealiseerd. Een proactief geïnformeerde gemeenteraad is daar bij een basisvoorwaarde: beter te 
vaak dan niet of te laat geïnformeerd. Een tijdige bijsturing vanuit de gemeenteraad moet mogelijk zijn.  
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TToott  sslloott  
 
De gemeente West Betuwe heeft de afgelopen 3 jaar veel beleid van de voormalige gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal ‘geharmoniseerd’. Op diverse terreinen is de harmonisatie nog in 
volle gang, de financiële effecten zijn nog niet allemaal duidelijk.  
 
Een van de voor D66 uitermate belangrijke onderwerpen is de harmonisatie van het maatschappelijke 
vastgoed. Het lokale vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties, die de basis vormen voor het 
welzijn van onze inwoners en daarmee de leefbaarheid in onze kernen, maken gebruik van gemeentelijk 
vastgoed (gebouwen, gronden etc.) Voor een aantal van hen is nog steeds geen duidelijkheid over de 
huisvesting en ondersteuning vanuit de gemeente. Ook zij hebben een thuis nodig in West Betuwe. Zonder 
deze basiszekerheid is het voor hen lastig vooruitkijken, plannen en investeren. Hier duidelijkheid in 
scheppen moet wat ons betreft dan ook naast de woningbouw de hoogste prioriteit krijgen.  
 
Verder zal het wegwerken van onderhoudsachterstanden op het gebied van wegen en groen nog een 
langjarige en kostbare activiteit zijn.  
 
Het leveren van de juiste zorg en de betaalbaarheid daarvan vraagt blijvende aandacht en inzet. De omslag 
naar meer preventief beleid, wat op termijn kosten zou kunnen beperken, is nog maar net ingezet.  
 
Ook de energietransitie, de circulaire samenleving en nieuwe ontwikkelingen zoals de invoering van de 
omgevingswet vragen veel ambtelijke inzet. Het belang van deze veranderingen zullen we inwoners en 
ondernemers duidelijk moeten maken. Want zonder hun steun gaat het niet lukken. 
 
Het werk van de gemeente is in feite nooit af en verandert voortdurend.  
 
Daarvoor is een wendbare en lerende organisatie nodig die een open houding heeft.  
 
Daarvoor zijn ook een college van burgemeester en wethouders en een gemeenteraad nodig met een open 
houding richting inwoners en ondernemers, richting organisatie, richting andere overheden en vooral naar 
elkaar.  
 
Laten we West Betuws samenwerken. 
 
Samenwerkend bereiken we meer
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DDee  vviijjff  kkeerrnnwwaaaarrddeenn  vvaann  DD6666  WWeesstt  BBeettuuwwee  
  
  
  

  
VVeerrttrroouuwweenn  

 
WWiijj  vveerrttrroouuwweenn  oopp  ddee  eeiiggeenn  kkrraacchhtt  vvaann  mmeennsseenn  eenn  ggeevveenn  sstteeuunn  wwaaaarr  nnooddiigg::  Inwoners zijn vaak prima in 
staat om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en hebben een overheid nodig die 
hen waar nodig ondersteunt. 
 
 

VVeerrbbiinnddeenn  
  

WWiijj  zzooeekkeenn  ddee  vveerrbbiinnddiinngg:: Wij zetten ons in om met alle inwoners in contact te komen en maken ons  sterk 
voor hun behoeften en sluiten niemand buiten. Die verbinding zoeken we binnen en buiten de 
gemeenteraad en binnen en buiten de gemeente West Betuwe omdat we er van overtuigd zijn dat we, door 
samen op te trekken, meer kunnen bereiken.  
 
 

RReecchhttvvaaaarrddiigg  
  
WWee  ddeelleenn  ddee  wweellvvaaaarrtt:: Mensen zijn verschillend en gelijkwaardig tegelijkertijd. Je moet beloond kunnen 
worden naar prestatie, maar wij willen ons ook sterk maken om mensen te ondersteunen die niet voor 
zichzelf kunnen zorgen of voor hun belangen opkomen.  
 
 

DDuuuurrzzaaaamm  
  

WWiijj  ssttrreevveenn  nnaaaarr  eeeenn  dduuuurrzzaammee  eenn  ssoocciiaallee  ssaammeennlleevviinngg::  Wij respecteren onze aarde en willen daar 
duurzaam mee omgaan. Tegelijkertijd streven we naar een wereld waar mensen naar elkaar omkijken. Ook 
dat is duurzaam. 
 
 

VVeeiilliigg  
  

WWiijj  kkooeesstteerreenn  ddee  ggrroonnddrreecchhtteenn  eenn  ggeeddeeeellddee  wwaaaarrddeenn:: Het naleven van die grondrechten en waarden 
bieden veiligheid. De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid 
van ieder mens.   
 
 
  
 


