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1. Inleiding 
 

De VVD in de gemeente Duiven maakt sinds 1 januari 2017 deel uit van het VVD netwerk Liemers – 

Lingewaard en is een politieke groepering die zich richt op en inzet voor de lokale gemeentelijke politiek. 

De VVD in de gemeente Duiven maakt ook deel uit van de landelijke VVD organisatie en kan daarbinnen 

haar stem laten horen; ook kan gebruik gemaakt worden van de expertise en de middelen van de landelijke 

organisatie. Wij spelen echter geen rol in de landelijke politiek: De landelijke VVD politiek wordt op een 

ander niveau, op een andere schaal en in een andere context bedreven. Wij zetten ons voor de volle 100% 

in voor de eigen gemeente, voor alle burgers van Duiven, Groessen en Loo. 

De VVD bereikte in samenwerking met de huidige coalitiepartners veel in de afgelopen raadsperiode. 

Hierbij kunt u denken aan: 

 Nieuw afvalstoffenplan met uitstekende resultaten betreffende milieu doelstellingen. 

 Revitalisering bedrijventerreinen en realisatie hogere bezettingsgraad. 

 Realisatie fase 2 en 3 van het centrumplan. 

 Herinrichting Rijksweg met rotonde bij huize Thuvine. 

 Financieel gezonde gemeente met gemiddeld gelijke lasten voor de burgers. 

 Vernieuwd subsidie- en accommodatiebeleid met eerlijkere verdeling en inspraak burgers. 

 Doorbraak in overleg met provincie t.a.v. gevaarlijke oversteek Broekstraat – Oostsingel. 

 Goede resultaten voor inpassing A15 waardoor inwoners minder hinder zullen ondervinden voor 

deze belangrijke rijksweg. 

 Betere en meer voorzieningen op het station Duiven.  

 Nieuwe, betere en goedkopere samenwerking in Liemers verband plus Doesburg ter vervanging 

van sociale voorziening Presikhaaf. 

 Uitbreiding van het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa). 

Maar we willen meer. In dit 

Verkiezingsprogramma beschrijven we de 

plannen die de VVD met onze mooie 

gemeente heeft. Hierin zal opvallen dat we 

vooral de overheid oproepen zich bescheiden 

op te stellen. Voorspoed, geluk en welzijn van 

alle inwoners van Duiven, Groessen en Loo 

worden niet geregeld in de Gemeenteraad. En 

geld wordt niet verdiend met regels. In de 

Gemeenteraad wordt over de besteding van 

geld besloten dat via belastingen en dergelijke 

door de inwoners van de gemeente is 

ingebracht. Daar dient zeer omzichtig mee 

omgegaan te worden! 



  

4  

  

Hoe minder de politiek de burger voorschrijft, hoe meer ruimte de burger krijgt om zijn eigen welvaart, 

geluk en welzijn na te streven. Zoals men dat zelf wil, met een overheid die alleen maar doet wat niemand 

anders dan de overheid kan doen. 

Volgens ons, liberalen, heeft de overheid te zorgen voor kerntaken als veiligheid, bereikbaarheid, goed en 

toegankelijk onderwijs en dito zorg. En ze garandeert vrijheid en rechtvaardigheid. Vrijheid voor ieder 

individu om zijn leven zelf vorm te geven. Rechtvaardigheid om te voorkomen dat het ene individu (of de 

staat) een ander het leven lastig maakt. Meer niet. 

Dit verkiezingsprogramma heeft niet het doel uitputtend te zijn. We hebben vermeden te verzanden in 

details.  

Als u zich herkent in wat we willen met Duiven, Groessen en Loo, dan weet u op welke partij u op 21 maart 

2018 moet stemmen. Wij nemen graag opnieuw bestuursverantwoordelijkheid en willen ons ook de 

komende vier jaar voor de volle 100% inzetten voor een veilige, leefbare en welvarende gemeente. 

Samenstelling programmacommissie: Geert-Jan Schrijner, Ton Spaargaren, Henk Nijland, Jan van den 

Boogaard, Jacques Vermeer en Ron de Geus. 

 

2. Economie 
 

2.1 Ondernemerschap 
De gemeente Duiven is het economische 

centrum van de Liemers. Ondernemers zijn 

de motor van de economie en zorgen voor 

banen. Wij hebben ruim meer banen 

beschikbaar dan inwonende 

arbeidsgeschikten. Dit kan nog beter 

worden. Nieuwe ondernemingen moeten 

kansen geboden worden zich hier te 

vestigen. Groene bedrijven krijgen van ons 

alle kansen. Uitbreiding van bestaande 

bedrijventerreinen vinden wij niet nodig. 

Wij zetten in op het optimaliseren van het 

gebruik van bestaande terreinen en 

gebouwen. Er moet pragmatisch worden 

omgegaan met verlenen van vergunningen. 

De doortrekking van de A15 draagt zeker bij tot nog grotere aantrekkelijkheid van onze gemeente als 

vestigingsplaats voor ondernemingen en toestroom van bezoekers aan de bedrijventerreinen. We moeten 

de mogelijkheden die deze doortrekking biedt maximaal gebruiken. Het bedrijfsleven is de slagader van 

onze economie. Het vrije en zelfstandig ondernemerschap krijgt van de VVD de ruimte. 
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De VVD staat op de bres voor ondernemers in onze gemeente. Wanneer de VVD de komende vier jaar 

weer in de coalitie komt treft degene die wil ondernemen in Duiven, Groessen en Loo een 

gemeentebestuur aan dat meedenkt in mogelijkheden en ondernemerschap stimuleert. Dat geldt zowel 

voor bestaande ondernemingen als voor starters. De VVD doet dat niet door te subsidiëren maar door de 

juiste voorwaarden te scheppen. 

De VVD wil de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging verruimen. Vestigingseisen leggen we niet strenger 

uit dan wettelijk noodzakelijk is. Onnodige regels die niet worden gehandhaafd, schaffen we af. Het 

optimaliseren van het vestigingsklimaat vraagt om een open oog voor de kansen die de kenniseconomie 

van de 21e eeuw biedt. 

De aantrekkingskracht van ons mooie centrum moet verder worden vergroot, dit centrum moet kunnen 

meeprofiteren van de bovenregionale functie van Centerpoort-Nieuwgraaf. Een snelle afronding van het 

Vitaal Centrum Duiven, dus inclusief fase 4, met voor ondernemers betaalbare winkelunits, en voldoende 

gratis parkeerplaatsen is hiervoor van cruciaal belang. Gratis WIFI op het Remigiusplein zal de 

aantrekkelijkheid van het centrum nog verder vergroten. Het gemeentebestuur moet structureel overleg 

voeren met de lokale ondernemers. 

2.2 Werk en Inkomen  
Omdat onze gemeente zo’n groot werkaanbod kent is het aantal mensen met een bijstandsuitkering laag. 

Dat willen we graag zo houden. Werk is een topprioriteit. De beste sociale voorziening is een betaalde 

baan. Sociale zekerheid is een springplank naar nieuw werk.  

Meedoen is belangrijk en ieder doet dit naar eigen mogelijkheden. Dat moet ook via de Wet Sociale 

Werkvoorziening, door participatiebanen en leerwerktrajecten kunnen. Wie geen werk kan vinden, wordt 

geacht zich om of bij te scholen en zich actief in te zetten als vrijwilliger om zijn kansen op de arbeidsmarkt 

te vergroten. 

De VVD wil zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Ook voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten. 

Een goed ondernemingsplan is vereist. De VVD wil hobbyisme op kosten van de overheid voorkomen. 

2.3 Circulaire economie 
Circulaire economie is de nieuwe term voor een systeem dat bedoeld is om hergebruik van producten en 

grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Ook de VVD is er veel aan gelegen 

hieraan een bijdrage te leveren en wil hier dan ook nadrukkelijk aandacht aan besteden. Dit vraagt dan 

ook om een programma waarin de ambities, doelstellingen en tempo zijn vastgelegd. De financiële 

middelen maken hiervan ook onderdeel uit. 

Behalve dat de doortrekking van de A15 grote economische kansen biedt ontstaan door deze doortrekking 

ook bedreigingen voor het milieu. De VVD vindt dat maatregelen moeten worden genomen om de 

verwachte toename van uitstoot van CO2 te compenseren. Bovendien moet aangetast groen 

gecompenseerd worden. 
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2.4 Toerisme  
De VVD vindt dat de toeristische mogelijkheden in Duiven meer onder de aandacht moeten worden 

gebracht. Er moeten brochures komen die bij de overnachtingslokaties in en bij Duiven, bij de grote 

publiekstrekkers op Centerpoort en VVV’s in Gelderland beschikbaar moeten zijn. Deze brochures moeten 

onder meer kaartjes bevatten met de diverse wandel- en fietsroutes en de toeristische hoogtepunten 

moeten hierop eveneens aangegeven worden. 

Verder vindt de VVD dat er niet alleen 

reclame gemaakt moet worden voor 

toerisme in en naar Duiven, maar ook 

dat het toerisme gestimuleerd moet 

worden, en dat het voor ondernemers 

in de toeristenbranche aantrekkelijk 

moet worden gemaakt zich in Duiven te 

vestigen. De inkomsten uit 

toeristenbelasting moeten volledig 

worden gebruikt voor vergroting van de 

toeristische aantrekkelijkheid van 

Duiven. 

 

2.5 Agrarische sector  
Onze gemeente kent veel land- en tuinbouw en enige intensieve veeteelt. Onze agrarische ondernemers 

moeten kunnen innoveren en produceren. Landbouwgronden moeten niet onnodig herschapen worden 

in zgn. natuur. Landbouwgronden zijn ook natuur. Intensieve veeteelt is binnen wettelijke kaders 

toegestaan. Omwonenden mogen er niet meer last van krijgen dan binnen die kaders is toegestaan. 

Dierenwelzijn moet de nodige, wettelijk geregelde aandacht krijgen; de gemeente dient hierop toe te zien. 

 

3. Samenleving  
 

3.1 Zorg/WMO  
Gezondheid is een groot goed. De VVD verwacht van mensen dat zij zelf alles doen om een goede conditie 

te hebben. Als de gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het belangrijk dat zieken en 

ouderen door familie, buren en vrijwilligers geholpen worden. Als dat niet lukt, moeten professionele 

zorgverleners klaar staan voor de ondersteuning die nodig is, want iedereen verdient goede zorg. 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. 

Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. 
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We zijn er trots op dat veel inwoners met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend 

waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat 

mantelzorgers overbelast raken. 

De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting 

van deelbudgetten volledig aangewend voor de WMO- en Jeugdzorg taken. Daarbij worden de 

zorgdiensten scherp ingekocht. 

3.2  Jeugd  
Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt 

kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar 

in eerste instantie voor verantwoordelijk en aansprakelijk. De gemeente moet er aan bijdragen dat de 

jongeren goed onderwijs kunnen genieten, dat er voldoende recreatieve en sportfaciliteiten zijn en dat 

buitenschoolse opvang betaalbaar is. Als ouders het belang van het kind schaden moet de gemeente 

ingrijpen; dan kan jeugdzorg worden ingeschakeld. 

3.3 Sport  
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor de gezondheid en teamsport helpt bij het leggen van sociale 

contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Wij zullen initiatieven ondersteunen 

die meer mensen aan het sporten kunnen krijgen. Ondersteuning kan ook verstrekt worden om 

minderbedeelde jongeren in staat te stellen aan sport deel te nemen. Duiven beschikt over tal van 

hoogwaardige sportfaciliteiten. Sport dient ook toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. 

Sportverenigingen moeten in hun eigen (financiële) onderhoud voorzien en dienen niet voor onderlinge 

krachtenbundeling weg te lopen, maar moeten juist kijken naar de kansen van samenwerking. 

3.4 Kunst en cultuur  
Duiven is gezegend met een rijk cultuurleven, o.a. gedragen door de lokale kerken en schutterijen. Een en 

ander komt o.a. tot uiting in processies, schuttersfeesten en kermissen. De schutterijen hebben eigen 

muziekkorpsen en verzorgen muzieklessen. Uitvoerende (klein)kunst heeft een plek in de Ogtent. De 

gemeente moet evenementen waarin aandacht wordt besteed aan het werk van lokale kunstenaars, zoals 

Duuve te gek, blijven ondersteunen. 

Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep 

instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop 

getoetst. De culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten 

binnenhalen. Gesubsidieerde muziek-, toneel- en operetteverenigingen dienen minimaal eenmaal per jaar 

een openbaar optreden te verzorgen. Ook kleinschalige culturele evenementen verdienen een plaats in 

Duiven. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen. 

3.5 Onderwijs  
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden die ze later nodig hebben. Op school leren we ze 

ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat 

normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het individuele leven 

van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Onderwijs en het lokale bedrijfsleven moeten 

samenwerken, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later. 
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Structurele leegstand van 

schoolgebouwen en -lokalen moet 

worden voorkomen. Bij een te laag 

leerlingenaanbod dient sluiting van de 

betreffende school (of scholen) 

bespreekbaar te zijn. Echter de kleine 

kernen dienen ook voor jonge gezinnen 

aantrekkelijk en leefbaar te zijn en te 

blijven. 

Daarom is de VVD voorstander van 

handhaving van het basisonderwijs in 

Groessen en Loo. 

 

3.6 Integratie  
Wij vinden dat het voor Nederland normaal is dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied gevlucht 

zijn, maar als het in hun moederland weer veilig is dan dienen ze waar mogelijk weer terug naar huis te 

gaan. 

Wanneer toegelaten statushouders in Duiven, Groessen of Loo komen wonen, dienen ze zich aan te 

passen. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan 

werken, werkt. Het leren van de taal is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente 

faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal. 

Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in 

onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Voor afgewezen asielzoekers of 

illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente Duiven ondersteunt hen niet en verleent hen 

geen opvang. 

 

4. Leefomgeving  
 

4.1 Verkeer en vervoer  
Hoe we in de toekomst met verkeer en vervoer omgaan is vastgelegd in het mobiliteitsplan Duiven 2016-

2026. De inhoud van dit plan is mede tot stand gekomen door gebruik te maken van de inbreng van 

inwoners uit de gemeente Duiven. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid per auto, fiets, voetgangers, 

parkeren en openbaar vervoer staan centraal. Het Mobiliteitsplan is een flexibel instrument en biedt 

ruimte tot aanpassingen. Voor de VVD voldoet dit Mobiliteitsplan voor de komende 

gemeenteraadsperiode.  

De mobiliteit blijft toenemen. Daarom is de VVD blij met de komst van de A15 en in combinatie hiermee 

met de geplande verbreding van de A12. 
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4.2 Wonen  
De VVD is voorstander van het bouwen van woningen voor senioren, om zo doorstroming te bevorderen. 

De VVD wil ook gaan bouwen voor jonge mensen die in bedrijven in de gemeente Duiven werken. Dit heeft 

ook milieuvoordelen, immers wonen en werken bij elkaar brengen vermindert automobiliteit en daarmee 

de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. 

In de kernen Groessen en Loo zien we 

een zelfde beeld. Nieuwbouw voor 

ouderen zou de doorstroming op gang 

brengen. Maar, nieuwbouw voor 

jongeren is van ook belang, om jonge 

gezinnen in de kernen te houden, wat 

de leefbaarheid van verenigingen en 

scholen zal bevorderen. In de kernen 

Groessen en Loo zijn extra woningen, 

voor senioren en jongeren nodig.  

De VVD vindt dat de Gemeente Duiven 

moet kunnen doorgroeien naar ca. 

30.000 inwoners. Behalve de al 

genoemde voordelen heeft een groter inwonersgetal ook een positieve invloed op de ondernemingen in 

het vitale centrum en de diverse winkelcentra in de wijken en daarenboven wordt Duiven ook 

interessanter voor nieuwe ondernemers. 

De VVD is voorstander van nieuwbouw van woningen. Appartementen voor ouderen moeten bij voorkeur 

in het centrum en bij Thuvine worden gerealiseerd. Dit kan zowel in de particuliere sector als sociale sector 

zijn. Het Vitaal Centrum Duiven moet worden afgebouwd. De bouw van extra woningen in het centrum zal 

de leefbaarheid bevorderen. Dit zullen vooral woningen voor jongeren en ouderen moeten zijn. 

4.3 Groenvoorziening 
De VVD wil meer aandacht voor binnenstedelijk groen en bepleiten daarnaast ook de instandhouding van 

een groene bufferzone tussen Duiven, Groessen, Loo en Westervoort. Ook op de industrieterreinen kan 

de aandacht voor groenvoorzieningen naar onze mening weer omhoog. Bovendien pleiten wij voor 

aanplant van bomen om de toename van CO2 uitstoot door de doortrekking van de A15 te compenseren. 

Enige jaren geleden heeft de gemeenteraad van Duiven wegens bezuiniging besloten het groenonderhoud 

tijdelijk op een laag niveau te stellen. De VVD vindt dat nu de gemeentefinanciën weer op orde zijn de tijd 

is aangebroken dat de gemeente het groenonderhoud weer gaat opwaarderen van laag naar 

middenniveau. 

Ook ondersteunen wij van harte de gemeentelijke “Bekostigingsregeling Kleur Uw Buurt” waarmee buren 

een bijdrage kunnen vragen voor het kleurrijker maken van hun buurt en het samen onderhouden van een 

groenvoorziening. 
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4.4  Afvalstoffen en –reiniging  
De VVD vindt een schoon Duiven, Groessen en Loo belangrijk voor de leefbaarheid voor onze gemeente 

en het welzijn van haar bewoners. Wij vinden duurzaamheid een belangrijk punt bij het verzamelen en 

verwerken van afval. De VVD is voor recycling. Afval moet worden gezien als grondstof voor nieuwe 

producten.  

Met de gescheiden inzameling en de invoering van gedifferentieerde tarieven (Diftar) zijn belangrijke 

stappen gezet naar meer afvalpreventie een aanzienlijke vermindering van restafval en naar 

afvalhergebruik. Wij vinden dat we op de goede weg zijn en hiermee door moeten gaan. 

Binnen de Duivense, Groessense en Loose samenleving zijn bovendien initiatieven op het gebied van het 

opruimen van zwerfafval ontstaan. Go-Clean is daar o.a. een voorbeeld van. De VVD juicht dit soort 

initiatieven toe. De gemeente speelt hierbij een faciliterende rol. 

 

5. Bestuur  
 

5.1 Veiligheid  
Veiligheid begint al thuis, in en rondom onze eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld met beveiliging tegen 

brand en inbraak, veilig verkeersgedrag in de woonwijken en het terugdringen van overlast en geweld. 

Samenwerking van de gemeente, de politie, de Boa’s en de inwoners is onmisbaar. Samen zorgen we voor 

een optimaal leefklimaat waarin iedereen zich veilig, betrokken en verantwoordelijk voelt. 

Voor de VVD staat veiligheid van alle bewoners in Duiven, Groessen en Loo centraal. Voor de VVD betekent 

dit dat we niet tolereren dat mensen overlast veroorzaken of zich misdragen. Wij willen dat de politie 

zichtbaar aanwezig is, dus ook op social media. 

Regels stellen zonder deze ook daadwerkelijk te handhaven heeft geen zin; daarom vindt de VVD dat met 

de nieuw aangestelde Boa’s in onze gemeente de tijd van gedogen nu voorbij moet zijn en er moet worden 

gehandhaafd.  

In het kader van samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie, 

stimuleert de VVD initiatieven voor buurtpreventie, WhatsApp groepen, Burgernet en amber alert. Ook 

zijn wij nog steeds voorstander van het plaatsen van cameratoezicht op plaatsen waar dit nodig is. 

In het winkelcentrum of op de bedrijventerreinen zijn individuele maatregelen niet altijd toereikend om 

de problemen aan te pakken. Daarom stimuleert de VVD de samenwerking tussen het betreffende 

beveiligingsbedrijf, de gemeente, de politie en de brandweer om de veiligheid verder te verbeteren ter 

voorkoming van incidenten.  

Veiligheid omvat ook tijdige reactie en korte aanrijtijden van ambulances en brandweer bij noodgevallen 

en incidenten.  

In het evenementenbeleid van onze gemeente moet worden gestreefd naar beperking van risico’s. 
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De VVD vindt dat bij niet naleving van de vergunningsvoorwaarden direct handhavend moet worden 

opgetreden. 

5.2 Gemeentebestuur 
De gemeente Duiven en de gemeente 

Westervoort zijn per 1 januari 2018 

ambtelijk gefuseerd. Door deze fusie zijn 

de ambtelijke krachten gebundeld, 

wordt meer kwaliteit geboden en 

worden kosten bespaard. De uitkomst 

van een tevredenheidsonderzoek onder 

de inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en 

bestuur moet hierover meer 

duidelijkheid geven. De VVD gaat op 

termijn een bestuurlijke samenwerking 

met Westervoort op voorhand niet uit de 

weg. 

De VVD stimuleert dat we met elkaar in gesprek gaan over maatschappelijke thema’s. De tijd dat de 

gemeente als vanzelf de taken en problemen van de samenleving overneemt ligt achter ons. Dat wil de 

samenleving niet meer. In de samenleving is voldoende potentieel om sommige maatschappelijke 

problemen zelf en samen op te lossen. Vandaar ook de introductie van overheidsparticipatie.  

 

5.3 Gemeentefinanciën  
De VVD is scherp op de hoogte van de gemeentelijke lasten, blijft alert op het nut van de bestaande 

belastingen en is kritisch op de hoogte van de OZB. Wel blijft de VVD voorstander van een gezond 

financieel beleid, maar dit mag niet automatisch leiden tot belastingverhogingen. 

Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven dekken met structurele 

middelen. Meevallers dienen naar de algemene reserve te gaan. Allerlei bestemmingsreserves naast de 

algemene reserve moeten zoveel mogelijk vermeden worden. 

VVD is voorstander van kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen. Toeristenbelasting is alleen 

gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de 

faciliteiten. 


