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VVD Gemeente Beuningen heeft dit addendum bij het verkiezingsprogramma, opgeschreven 

waaraan zij wil werken in de komende vier jaren. 

Per dorp van de Gemeente Beuningen geeft de VVD weer wat voor haar betekenisvolle onderwerpen 

zijn, waarvan zij verwacht dat deze realiseerbaar zullen zijn. 

Ambitie met realisme, investeren in onze samenleving. 

Samen verantwoordelijk, Samen maken we Beuningen klaar voor de toekomst! 

 

Samen werken aan: 

 

 

• Aantrekkelijkheid
 Asdonck

 Accommodaties

 Centrum dorpen

 Groenbeheer

• Veiligheid
 Scholen, MFA

 Wegen en weginrichting

• Duurzaamheid
 Wind- en overige alternatieve energie

 Isolatie
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In Weurt wil de VVD bereiken: 

- Dat de woningbouw op de Ruyter vorm gegeven is en van start kan gaan. Dit op basis van de 

wensen van de inwoners van Weurt. Hierbij rekening houdend met het inwonerinitiatief 

Ruyterpark. 

- Oplossen van de ervaren parkeerproblematiek en onveiligheid rondom de Kloosterhof, Laan 

‘45 en de Ruyterschool. Samen met inwonersvertegenwoordiging bepalen wat de beste 

oplossing is. 

- Industrieterrein de Sluis wordt onder de loep genomen en bekeken wordt wat de beste 

oplossing is. Het gebied zal als industrieterrein blijven bestaan, echter is de vraag of 

Beunings-eigendom de gewenste oplossing voor de toekomst is. 

De VVD onderkent de maatschappelijke functie van het verenigingsleven in Weurt. Specifiek 

benoemen wij WVW. Voor optimalisatie van velden en park wordt in overleg getreden met het 

bestuur, gezamenlijk wordt aan oplossingen gewerkt. 
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In Winssen wil de VVD bereiken: 

- De woningbouw in Winssen wordt vervolgd. Zo snel mogelijk de Kennedysingel in procedure 

brengen en de procedure verkorten waar mogelijk.  

- Met inwonersvertegenwoordiging in overleg wat verdere oplossingen en maatregelen zijn 

voor Winssen om aan de wens van meer woningen te kunnen voldoen. Zeker bekijken of 

deze mogelijk maatregelen ook voor de andere kerkdorpen van toepassing kunnen zijn. 

- De VVD gaat in overleg met partners om de beoogde varkens- of kippenhouderij aan de  

Begeijnenstraat te voorkomen. Meer passend bij deze omgeving is aansluiting bij het, in 

ontwikkeling zijnde, recreatiegebied. 
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In Ewijk wil de VVD bereiken: 

- Woningbouw bevorderen op Keizers Hoeve -2. 

- Investeringen in het winkelcentrum. 

- Met initiatiefnemer van de oude school in overleg om de verbouw ten behoeve van 

woningen/appartementen te bevorderen/versnellen. 

- Verkeersproblematiek rondom MFA ’t Hart wordt aangepakt. 
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In Beuningen wil de VVD bereiken: 

- De functies van Sociaal Cultureel Centrum de Lèghe Polder worden ondergebracht in de 
Tinnegieter. Voor de Bibliotheekfunctie wordt in overleg een (passende, eventueel andere) 
oplossing gezocht. 

- De Tinnegieter wordt uitgebreid zodat de functies die gevraagd worden ook een goede plek 
daar kunnen krijgen. 

- De Lèghe Polder wordt gesloopt, de vrijkomende ruimte wordt toegevoegd aan ruimte voor 
beleving van het centrum, één horecafunctie (gebouw) en parkeergelegenheid om het 
centrum (nóg) aantrekkelijker te maken. Door het verdwijnen van De Lèghe Polder ontstaat 
een natuurlijke verbinding  tussen Kerkplein en Julianplein. 

- De Triangel zal (tijdelijk) dienst doen als ruimte voor het verenigingsleven, onder beheer van 
een privé uitbater. 

- Het Asdonckterrein blijft het evenementen terrein van Beuningen. Uitstraling en karakter zal 
samen met de oude van Heemstraweg en de van Heemstraweg één geheel krijgen. Passende 
verharding en het toevoegen van één horecafunctie (gebouw) wordt mogelijk gemaakt. 

- Ingezet wordt om, samen met de ondernemers en ondernemersvereniging, het Kerkplein 
een horecaplein te maken, horecafunctie te geven. 

- In overleg met inwoners Augustuslaan over soort en hoogte woningbouw ter plekke van “de 
oude keet”. 

- De verkeersproblematiek Lagunesingel wordt in overleg met de aanwonenden binnen de 
mogelijkheden adequaat opgepakt en opgelost. 

- De afspraken omtrent de ontwikkeling van de Beuningse Plas worden gestand gedaan. 
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Gemeente-breed wil de VVD bereiken: 
 
Algemeen 

- Indien mogelijk beperkte stijging woonlasten inwoners Gemeente Beuningen. 
- Maximale stijging OZB 1,5%, streven is 0%. 
- In de buitengebieden, waar dit nog niet gerealiseerd is, realisatie van Glasvezel. 
- Uitstraling gemeente verbeteren: groenbeheer van C en B omzetten naar niveau B en A. 
- Herintroductie gemeentelijke monumentensubsidie. 
- Jongeren betrekken bij gemeente Beuningen door instellen van jongerenraad 

 
Energiek Beuningen 

- Geen windmolens en windmolenparken maar alternatieven zoals stimuleren van wind-, 
zonne- en waterenergie (“ruilen van contingenten”). 
 

Kunst, Cultuur, Recreatie en Toerisme 
- Ondersteuning van Kunst en Cultuur blijven we doen! 
- We herintroduceren de gemeentelijke monumentensubsidie, waarmee provinciale subsidie 

weer in beeld komt. 
- (Ondernemerschap voor) Recreatie en Toerisme krijgen ruim baan. 

 
Werkgelegenheid 

- De VVD biedt op passende locaties ruimte aan ondernemers, waardoor economische groei 
en groei van werkgelegenheid ontstaat. 

 
Financiën 

- Noodzaak uitvoeren lichtplan opnieuw beoordelen en afwegen tegen het licht van de 
noodzakelijkheid van revitalisatie van woonwijken. 

- Investeringen School Dromedaris op noodzaak beoordelen en waar mogelijk ombuigen naar 
investeringen ten behoeve van doelen gericht onze woon- en leefomgeving. 

 


