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VERKIEZINGSPROGRAMMA 
2022 - 2026 

 
Voor u ligt het uitgebreide verkiezingsprogramma van onze partij. Een programma wat recht doet aan onze 
liberale overtuiging en dat lokaal centraal stelt. Samen met u willen wij blijven werken aan onze mooie 
gemeente bestaande uit de dorpen Duiven, Groessen en Loo. 
  
Onze liberale kernwaarden zijn: 
 

▶ Vrijheid; om je leven te leiden zoals je dat wilt en de keus om het beste uit jezelf en je omgeving te 
halen zonder een ander in zijn eigen vrijheid te belemmeren.  

▶ Verantwoordelijkheid; ieder mens is vrij om eigen keuzes te maken en is daarmee verantwoordelijk 
voor zijn eigen leven. Wie het (even) niet lukt om eigen keuzes te maken willen we, waar mogelijk, 
ondersteunen en helpen. De gemeente moet benaderbaar zijn en drempels om hulp te vragen 
moeten zo laag mogelijk zijn. 

▶ Verdraagzaamheid; Als we vrij willen leven en vrije keuzes willen maken gunnen we dat anderen 
ook, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Hierdoor wordt een plezierige samenleving bevorderd. 

▶ Sociale rechtvaardigheid; iedereen verdient dezelfde kansen om te ontwikkelen en groeien, maar 
iedere inwoner van onze gemeente is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt. Dat 
hierdoor verschillen kunnen ontstaan vinden wij onontkoombaar. Maar mensen op voorhand 
kansen onthouden vinden we onrechtvaardig. We zullen er in de gemeente Duiven alles aan doen 
om dat te voorkomen. 

▶ Gelijkwaardigheid; we zijn niet gelijk, we zijn verschillend en daardoor uniek, maar wij vinden wel 
dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Iedereen heeft recht op dezelfde kansen en mogelijkheden 
ongeacht huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. 
Discriminatie is in elke vorm onaanvaardbaar. 

 

Bestuur 
 

Wij ambiëren een volgende termijn in het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast willen we 
graag verantwoordelijkheid dragen om de Gemeente Duiven te blijven ontwikkelen, met aandacht voor 
onze kernwaarden. We gaan graag aan de slag op lokaal niveau en werken steeds vanuit onze vijf liberale 
waarden en willen er zo voor zorgen dat onze gemeente een prettige gemeente is om te wonen, werken, 
leven en recreëren. 
 

Een gemeente waar het fijn leven is 
 

▶ SAMENLEVING 
Voor ons is het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Duiven, binnen hun vermogen, bijdragen aan 
een fijne gemeente. We stimuleren vrijwillige initiatieven die inwoners bij elkaar brengt, we brengen waar 
mogelijk netwerken met elkaar in verbinding en vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft. Er 
zijn tal van voorbeelden te noemen waarop bijdragen van individuele inwoners en groepen van burgers 
kunnen leiden tot een beter functionerende gemeente. Bijvoorbeeld hulp bieden aan een gezin dat uit 
oorlogsgebied komt en zich vestigt in de gemeente. Wij willen stimuleren dat zij meedoen aan lokale 
initiatieven en daardoor ervoor zorgen dat zij zich snel thuis voelen. Of iemand die laaggeletterd is 
begeleiden om de taal beter onder de knie te krijgen en zo zijn/haar kansen op werk te vergroten. Of een 
ondernemer die een goed plan heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en 
een plek te bieden.  
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▶ CENTRUM 
Het vitaal centrum van Duiven moet voltooid worden. Fase 4 (bebouwing grasveld) kan wat ons betreft zo 
snel mogelijk doorgang vinden. Op de begane grond zien we graag units waar ondernemers zich kunnen 
vestigen. Een afwisselend aanbod van winkels, horeca, cultuur, (zakelijke) dienstverlening en wonen 
aangevuld met een groene aankleding maakt dat we een leefbaar centrum creëren waar ontmoeting 
centraal staat. De strikte scheiding tussen bestemmingen vinden we niet meer van deze tijd. Zo wordt het 
centrum diverser en aantrekkelijker. En het winkelend publiek wordt verleid langer in het centrum te 
vertoeven. 
 
We willen niet aan onze jeugdige inwoners voorbijgaan. Zij hebben de voorkeur om het Remigiusplein 
rondom te voorzien van horeca en uitgaansgelegenheden, aangevuld met optredens op het podium van 
bandjes van diverse muziekstijlen (jazz, pop, blues, Nederlands enz.). Dat maakt het uitgaansleven nog 
aantrekkelijker. 
 
De plannen van de nieuwe eigenaar voor de herontwikkeling van de Elshofpassage kan op onze goedkeuring 
rekenen. Wel zijn wij van mening dat nieuw- of verbouw van panden in het centrum aangepast dient te 
worden aan de jaren 30 stijl die we sinds 2010 in ons centrum hebben gerealiseerd. Parkeren in en bij het 
centrum moet gratis blijven. 
 

▶ CULTUUR  
De gemeente Duiven beschikt over een rijk aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen onder 
andere gedragen door de lokale kerken en schutterijen. We zijn er trots op dat we hiermee veel lokale en 
externe bezoekers aantrekken. Een en ander komt onder andere tot uiting in processies, schuttersfeesten 
en kermissen. De schutterijen hebben eigen muziekkorpsen en verzorgen muzieklessen.  
 
We willen niet bezuinigen op cultuur, maar het geld wel zo effectief mogelijk inzetten. Iedere culturele 
instelling die subsidies van de gemeente krijgt dient goed aan te kunnen tonen waarvoor deze middelen 
nodig zijn en wat ermee gedaan is. Zo zie we toe op een goede verdeling van het beschikbare 
subsidiebudget uit onze overheidsgelden. 
 
De OGtent is het culturele centrum van Duiven en vervult een belangrijke rol voor de inwoners dankzij de 
bibliotheek, het theater, film en verenigingsactiviteiten. Deze voorzieningen moeten niet in commerciële 
handen komen, maar bij de gemeente blijven.  
 
Binnen het erfgoed van de gemeente Duiven bekleden de schutterijen een bijzondere plaats. Wij vinden 
dat het Duivense culturele erfgoed voor de toekomst bewaard moet blijven en stellen voor om de 
mogelijkheid van een klein schutterijmuseum te onderzoeken. 
 
Het Liemersplein naast het gemeentehuis is de vaste locatie voor Koningsdag, braderieën, kermissen, 
Duuve te Gek, ijsbaan, taptoes en andere buitenactiviteiten. Het plein is een belangrijk onderdeel van een 
bruisend centrum. 
 

▶ BOUWEN 
Een huis is een thuis. Thuis is de plek waar je je veilig en prettig voelt. Daarom is het belangrijk dat iedereen 
een passende woning kan vinden. Wij willen dat de inwoners van Duiven, Groessen en Loo op ieder moment 
in hun leven in het juiste huis kan wonen. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je 
bevindt.  Helaas is de realiteit anders. Op dit moment is de woningnood in de gemeente Duiven hoog. Wij 
willen dat er minimaal 1500 nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze 
gemeente kan (blijven) wonen. Door te bouwen komen er woningen beschikbaar voor starters, senioren, 
doorstromers en werknemers van nieuwe bedrijven. Verder bevorderen we de doorstroming bij zowel 
sociale- als vrije huur en bij koopwoningen. Zo krijgen we het onder andere voor elkaar dat ouderen die 
kleiner willen wonen, niet langer onnodig een eengezinswoning bezet houden. 
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We zijn voor een snelle besluitvorming en aanvang met bouwen in de aangewezen uitbreidingslocaties, 
maar willen ook optimaal gebruik maken van inbreidingsmogelijkheden. Wij willen ons inzetten om private 
initiatieven voor woningbouw binnen de gemeente, waar een bestemmingsplan wijziging voor nodig is, 
naar de functie “wonen” te stimuleren. 
 
We vinden het belangrijk dat het dorpse karakter met ruimte voor groen en water behouden blijft. Plannen 
voor grootschalige woningbouw moeten passen in de omgeving, aantrekkelijk zijn en aansluiten bij 
uitstraling van de omliggende wijken en de woningbouwopgave. 
 
Er moet aandacht zijn voor een goede ontsluiting van de wijk voor alle weggebruikers en voor nieuwe 
voorzieningen zoals buurtcentra, basisscholen inclusief kinderopvang, culturele mogelijkheden en sport en 
spel. Tevens vinden we het belangrijk dat er bij de ontwikkeling van wijken en woningen gedacht wordt aan 
klimaatdoelstellingen. Daarnaast moeten huizen en wijken gebouwd worden met een zo groot mogelijke 
adaptatie aan klimaatverandering. 
 
In onze visie moet de Gemeente Duiven door kunnen groeien naar ca. 32.000 inwoners. Meer inwoners 
zorgen voor een groei van de lokale economie en maakt Duiven ook interessanter voor nieuwe 
ondernemers. 
 
Ook in de kernen Groessen en Loo moet nieuwbouw voor starters gerealiseerd worden. Zo wordt de 
leefbaarheid bevorderd en behouden de basisscholen hun bestaansrecht. 
 
Arbeidsmigranten zijn onmisbaar geworden voor onze economie. Door de grote toename van deze groep 
buitenlandse medewerkers is er een groeiende behoefte aan adequate (tijdelijke) huisvesting. 
Herbestemming van kantoorlocaties kan uitkomst bieden. Wij willen serieus meewerken aan dit soort 
oplossingen, maar stellen als voorwaarde dat fatsoenlijke huisvesting wordt geboden en dat toezicht en 
handhaving van een leefbare omgeving van de betreffende locaties wordt gewaarborgd. 
 

▶ INTEGRATIE 
Asielzoekers en statushouders moeten de mogelijkheid krijgen zich te vestigen in de gemeente. Wij zijn 
echter van mening dat deze groepen geen voorrangspositie mogen hebben bij het verkrijgen van sociale 
huurwoningen. Verder dienen ze te integreren in onze samenleving door in te burgeren. Mensen die geen 
verblijfsvergunning kunnen krijgen hebben wat ons betreft geen plek in onze gemeente.  
 

Een veilige gemeente 
 

▶ VEILIGHEID 
Veiligheid is een breed begrip. Onder de term veiligheid vallen wat ons betreft in ieder geval de 
onderwerpen: brandweer, politie, handhavers (boa’s), buurtpreventie, ondermijning en verkeer.  Ook de 
veiligheid thuis en in de woonwijken hoort bij dit onderwerp. Een van de meetinstrumenten is het 
onderzoek van de Vrije Universiteit. Uit dit onderzoek komt voort dat de mensen het prettig vinden om te 
wonen, werken en vertoeven in Duiven. Duiven scoort hoger dan het gemiddelde! Wij gaan door met wat 
goed is en maken ruimte voor het in kaart brengen wat beter kan en zullen initiatieven die voor verbetering 
zorgen stimuleren. 

 

▶ HULPDIENSTEN  
We zijn blij met de politiepost en de (vrijwillige) brandweer binnen onze gemeente. Als gevolg van de aanleg 
van nieuwe wijken, de verbreding van de A12 en de aanleg van de A15 zal de werkdruk van onze 
hulpdiensten alleen maar toenemen. Wettelijke gestelde kaders en eisen met betrekking tot aanrijtijden 
bij calamiteiten moet gewaarborgd blijven. Met nu al ruim 160 uitrukken per jaar, waarvan de meeste in 
de gemeente Duiven, vinden wij het een vereiste dat de brandweerkazerne in Duiven blijft, nu én in de 
toekomst! 
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Wij vinden dat de vrijwillige brandweer moet blijven. Verdere professionalisering en concentratie van de 
brandweer in grotere steden levert onacceptabel grote veiligheidsrisico’s op voor onze gemeente. Wij 
vinden het daarom ook belangrijk dat er continu aandacht is voor het werven van vrijwilligers. De gemeente 
dient haar verantwoordelijkheid hierin te nemen.  
Vrijwilligers hebben naast deze belangrijke rol vaak een betaalde baan. De rol van de gemeente is onder 
andere om gesprekken aan te gaan met de bedrijven in de gemeente voor een creëren van een groter 
draagvlak. De uitrusting van de brandweer moet in verhouding staan tot de werkdruk en het takenpakket. 
 
De politie is gevestigd in het gemeentehuis. Door digitalisering is gekozen voor minder “echte” 
politiebureaus in de regio. Wij vinden dat de politie vindbaar en voldoende benaderbaar moet zijn voor 
onze inwoners. Aandacht voor minder digitaal vaardige inwoners moet op de agenda blijven van de 
gemeente en de politie. Door capaciteitsdruk hebben de wijkagenten veel minder tijd om werkelijk in de 
wijk aanwezig te zijn. Wij vinden dat blauw zoveel mogelijk op straat moet en zo min mogelijk achter het 
bureau.  
 
Onze burgemeester moet zich in de regio hard blijven maken voor voldoende capaciteit, nu én in de 
toekomst als door vergrijzing van het politieteam meer uitstroom verwacht wordt. Initiatieven die politie 
bij haar taken kan ondersteunen willen wij stimuleren zoals cameratoezicht in de openbare ruimte in het 
centrum en op het station bijvoorbeeld. 
 
Verplaatsing van beide diensten naar een ander centraal gelegen locatie kan op onze steun rekenen. 
 

▶  HANDHAVING DOOR BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAREN (BOA’S)  
Wij vinden de inzet van de boa’s erg belangrijk. Met grote regelmaat zijn onze handhavers op straat 
aanwezig. Deze mensen leveren een belangrijke bijdrage voor onze veiligheid! Verder zijn de boa’s belast 
met belangrijke taken die zorgen voor een plezierige en leefbare gemeente. Denk hierbij aan onderwerpen 
als bestrijding van overlast door hondenpoep, fout parkeren, ondermijning, handhaving horecawet, 
baldadigheid en vernielingen. Uitbreiding van het aantal boa’s is wat ons betreft bespreekbaar. Uiteraard 
verbinden we aan deze uitbreiding opleidings- en trainingseisen en stellen we meetbare doelen aan de 
kwaliteit van de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden.  
 

▶ BUURTPREVENTIE 
Duiven heeft diverse buurtpreventieteams. Deze zijn een verlengstuk van de inwoners, boa’s en de politie. 
Deze teams zijn goed georganiseerd, ervaren en verrichten goed werk. Jammer genoeg zijn er nog wijken 
in onze gemeente waar geen of nauwelijks een buurtpreventieteam aanwezig is. Wij vinden deze vorm van 
burgerparticipatie belangrijk, want deze draagt direct bij aan de veiligheid. Wij willen dan ook dat er actief 
ingezet gaat worden op het vormen van deze teams. De gemeente kan hier een leidende rol in nemen door 
te faciliteren, communiceren en contacten te leggen tussen de teams, politie, boa’s en relevante afdelingen 
binnen de gemeente. 
 

▶ ONDERMIJNING  
Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de 
bovenwereld en de onderwereld vervagen. Hieronder wordt ook criminaliteit verstaan die gebruik maakt 
van de overheid of het bevoegd gezag. Ondermijning komt steeds vaker voor en verspreidt zich snel. Helaas 
komt het steeds vaker voor dat een burger of ondernemer in de onderwereld verstrikt raakt (denk aan 
wietteelt in fabriekshallen, drugslabs in boerenschuren, witwassen van zwart geld, geldezels of het 
omkopen van politici). Ook in onze regio komt deze vorm van criminaliteit steeds vaker voor. Met onze 
grote industriegebieden en uitgestrekte landbouwgebieden zijn wij helaas aantrekkelijk voor criminele 
organisaties. Wij vinden het van groot belang dat onze burgers en ondernemers optimaal worden 
voorgelicht over dit onderwerp en dat melding van verdachte zaken op vertrouwelijke en 
ongecompliceerde wijze wordt georganiseerd. Wij vinden dat hiervoor een belangrijke taak ligt bij de 
gemeente, de politie en de boa’s.  
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▶ VEILIG VERKEER  
Verkeersveiligheid staat hoog in ons vaandel. Elk ongeval is er een teveel. Wij vinden dat de wegen in onze 
gemeente zo veilig mogelijk moeten worden ingericht en dat nog aanwezige knelpunten moeten worden 
aangepakt. Aandachtspunten zijn overzichtelijkheid en duidelijke bebording. Langzaam verkeer (fietsers) 
moet zoveel mogelijk gescheiden worden van snelverkeer. Er moet nog meer aandacht komen voor veilige, 
doorgaande fietsroutes. Deze moeten ook een onderdeel gaan uitmaken van de voorgenomen nieuwbouw. 
Wij zijn voorstander van meer controle op snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. 
 

▶ VEILIGHEID IN WOONWIJKEN EN THUIS 
Je veilig voelen begint thuis en in je eigen omgeving. Dit is ons uitgangspunt. Iedereen moet op elk tijdstip 
veilig naar buiten kunnen. Kinderen moeten zich kunnen vermaken in de directe omgeving waar ze wonen 
bij een veilige speelplaats of speeltuin. Deze locaties moeten voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Ook 
de oudere kinderen moeten zich kunnen vermaken in Duiven. Denk hierbij aan voetbalveldjes, skatebanen, 
ontmoetingsplekken en mogelijkheden waar sport en spel bij elkaar kunnen komen.  
 
Wanneer jongeren dreigen te ontsporen willen wij dat de wijkagent en, wanneer nodig, jeugdzorg aandacht 
moeten hebben voor de achtergrond van deze jongeren. Zo kunnen we vroegtijdig vandalisme, geweld, 
drugsgebruik en drugshandel voorkomen.  Helaas zijn er ook in Duiven ieder jaar diverse meldingen van 
huiselijk geweld. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente, haar inwoners en haar 
samenwerkingspartners. Wij vinden het belangrijk dat de betreffende gezinnen geholpen worden. Deze 
hulp moet niet alleen aan de slachtoffers, maar ook aan de daders geboden worden. Door goede informatie 
willen wij stimuleren dat de omgeving voorvallen en vermoedens van huiselijk geweld gaan melden. Door 
goed in kaart te hebben waar incidenten plaatsvinden, kunnen de politie, handhaving en eventuele 
hulpverleners extra alert zijn en indien nodig extra avond- en nachtronden opnemen in surveillance routes. 
 

Waardevol samenleven 
 

▶ JEUGDZORG 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij door een 
gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten 
kunnen ontwikkelen. Hier kennen we onze jeugd het beste. Daar zijn we trots op en dat willen we graag 
behouden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen 
we het liefst zo dichtbij huis mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten 
we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. 
Normaliseren noemen we dat.  
 
Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen. Het 
voorkomen van hulp door preventie, is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp moeten 
bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale 
teams, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek 
om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt. 
 
Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen en 
sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken 
van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen.  
 

▶ ONDERWIJS 
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden 
mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Ook op school leren we kinderen 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 leven van mensen; de hele samenleving heeft 
er belang bij. 
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We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. Daarom moeten 
er voldoende scholen zijn met een divers aanbod aan onderwijsvormen. Wij wijzen schooldiversiteit op 
grond van afkomst, kleur en geaardheid af. Daarnaast vinden wij dat basisonderwijs dicht bij huis moet zijn 
en we zijn daarmee voor het behoud van de basisscholen in Groessen en Loo. 
 
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, moet de gemeente stimuleren dat (taal) 
achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijven of op de zomerschool.   
 
Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang 
tot de school met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld “kiss and ride” 
parkeerplekken om overlast voor de buurt te voorkomen. 
 
Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld 
of online is. In onze gemeente zetten we ons actief in voor het sluiten van afspraken die pesten tegengaan 
en voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’. 
 
Natuurlijk geldt ook voor het Candea College dat de kwaliteit van het onderwijs optimaal moet zijn. We zijn 
trots op het Candea Technasium. We stimuleren de samenwerking tussen het bedrijfsleven en Candea voor 
stage en praktijkonderwijs. Daarnaast vinden wij belangrijk dat het Candea College goede contacten 
onderhoudt met en aansluit op middelbaar-, hoger beroeps- en universitair onderwijs zodat onze jongeren 
de beste kansen krijgen. 
 

▶ SPORT  
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te 
sporten zorgen we bovendien voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze 
samenleving vergrijst is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk 
is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen 
zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.  
 
Wij vinden het belangrijk dat elk kind aan sport doet. Jongeren moeten kunnen sporten, ook degene die 
het niet kunnen betalen en daar bieden we ondersteuning voor.  Daarnaast dient sport ook toegankelijk te 
zijn voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan 
deze groep inwoners. Sportverenigingen moeten in principe in hun eigen (financiële) onderhoud voorzien 
en dienen niet voor onderlinge krachtenbundeling weg te lopen, maar moeten juist kijken naar de kansen 
van samenwerking.  
 

▶ VOORZIENINGEN 
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin 
onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd zodat het weinig 
aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar 
je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. Waar alle straten goed toegankelijk zijn en 
de trottoirs geschikt zijn voor rollators. Veel zorg voor ouderen wordt verleend door mantelzorgers. De 
gemeente dient hen bij te staan om ervoor te zorgen dat ze niet overbelast raken. 
 

▶  AED NETWERK  
 AED’s redden levens, al ruim 10 jaar zorgt “AED-netwerk gemeente Duiven” voor het uitbreiden en 

verdichten van het AED-netwerk in de gemeente. Wij vinden dat we als gemeente actief mee moeten 
werken aan initiatieven om nog meer AED’s in het netwerk op te kunnen nemen. Als we door 
subsidieverstrekking ervoor kunnen zorgen dat AED’s die nu binnen hangen openbaar toegankelijk worden, 
dan moeten we daaraan meewerken. Verder vinden wij dat iedere vrijwilliger die zich inzet in het kader van 
veiligheid een cursus AED gefaciliteerd moet kunnen krijgen door de gemeente. Wij denken dan onder 
andere aan buurtpreventieteams en verkeersregelaars. 
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▶ MOBILITEIT 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar het werk, bij vrienden en familie op bezoek of        
wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen, het is fijn om 
zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is, je niet ergens in de file staat 
om het dorp uit te komen en je te laat bent bij je afspraak. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties 
veilig zijn voor voetganger, fiets en auto. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt 
van scholen en sportclubs, veilig in. Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander 
nieuw vervoersmiddel is, onze inwoners moeten zich prettig en veilig door Duiven, Groessen en Loo kunnen 
bewegen. Deze mobiliteitsontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de 
toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. 

 

▶ BURGERINITIATIEF  
We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. 
Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de wijk, maar ook de eigen tuin, balkon 
en straat schoonhouden. De gemeente stimuleert dat de wijken en buurt schoon blijven.  
Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk 
samen met inwoners. Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen 
en het gemeentegroen te onderhouden worden van harte aangemoedigd. Hierbij kunnen ook financiële 
prikkels worden ingezet, zoals met “kleur uw buurt” al veel gebeurt. 
 

Een bloeiende lokale economie 
 

▶ BEDRIJVENTERREINEN 
Duiven heeft met 310 hectare aaneengesloten bedrijventerreinen op een strategische locatie een regionale 
functie gekregen met meer beschikbare arbeidsplaatsen dan inwoners. Als de A15 wordt doorgetrokken 
zullen onze bedrijventerreinen als vestigingsplaats voor onder andere logistieke bedrijven nog 
aantrekkelijker worden. Om de aantrekkingskracht voor nieuwe ondernemingen nog verder te vergroten, 
de lokale economie te versterken en nieuwe banen te scheppen zijn wij voor uitbreiding van 
bedrijventerreinen. Om de regionale aantrekkelijkheid voor grote bedrijven te behouden is snelle en veilige 
bereikbaarheid, doorstroming en ontsluiting van oude en nieuwe bedrijventerreinen van het grootste 
belang. De VVD wil dan ook dat de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen en bij toename van 
bedrijven op oude terreinen een hoge prioriteit toekent aan mobiliteit naar, op en vanaf die locaties. 
 

▶ A12 – A15 
De A12 bij Duiven staat op een twijfelachtige 6e plaats in de file top 10 van Nederland. Wij vinden dat het 
daarom noodzakelijk is dat er zo snel mogelijk een begin gemaakt moet worden met de noodzakelijke 
verbreding van de A12 en aansluitend met de aanleg van de A15. Bij de uitvoering van dit project is het 
noodzakelijk dat overlast voor Groessen, de Helhoek en de Nieuweling wordt voorkomen. Wij hebben niet 
de voorkeur voor een tolheffing over de nieuwe A15. 
 

▶  LAND- TUINBOUW & VEETEELT  
We hebben veel waardering voor onze boeren in de land-, tuinbouw en veeteelt. Dankzij hun harde werk 
hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven 
ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie met minder nadelen 
voor natuur en milieu. Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet 
onnodig gehinderd worden. Daarom willen wij hen de ruimte geven hun grond voor meerdere doeleinden 
te gebruiken zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid. Wij stimuleren 
een duurzame veehouderij. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de 
ondernemer zijn hierbij van groot belang. Wij hebben dan ook een positieve grondhouding ten opzichte 
van boereninitiatieven betreffende de reductie van de uitstoot van stikstof. 
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▶ TOERISME EN RECREATIE 
 Wij vinden dat er meer aandacht moet komen voor toerisme en recreatie in de gemeente Duiven. Inzetten 

op lokale en regionale bekendheid van ons mooie gebied met haar vele fiets- en wandelroutes, onze 
prachtige uiterwaarden, mooie landelijke boerencampings en camperplaatsen, pittoreske Bed & 
Breakfasts, hotels, cafés, restaurants en ons centrum met haar horecaplein. 

 
 Wij willen inzetten op actieve publiek-private samenwerking en de provincie, gemeente, ondernemers en 

initiatiefnemers van evenementen verbinden voor een gezamenlijke regiopromotie. Wij vinden dat betere 
off- en online brochures nodig zijn en lokale, regionale en landelijke platformen inzetten om zo 
regiopromotie aan te jagen. Meer hotspots aanduiden met bebording, maar ook vermeld krijgen in allerlei 
digitale apps van google bijvoorbeeld. Meer toerisme is ook van belang voor onze economie.  De Liemerse 
Ambassade kan hier een leidende rol in vervullen.  
 
Wij zijn voor het verder ontwikkelen van initiatieven voor boerencampings, boerderijwinkels, behouden en 
uitbreiden van camperplaatsen, ontwikkelen van uiterwaarden tot recreatiegebieden met voorzieningen 
zoals parkeergelegenheid, sanitair, aanlegsteigers, zwemwater en afvalbakken. Verder zien we een 
toename van sportvissers. Dus initiatieven om meer parkeergelegenheid bij gewilde visvijvers te realiseren 
hebben onze instemming. 
 

Duurzaamheid en milieu 
 

▶  CIRCULAIRE ECONOMIE 
Voor ons is circulaire economie een belangrijk punt en staat dan ook permanent hoog op de agenda. In 
een optimale circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 
Afval is de nieuwe grondstof. Dit is echter alleen te bereiken als iedereen bewust is van zijn 
verantwoordelijkheid voor het milieu en met een gezamenlijke inspanning van de gemeente en haar 
inwoners. Voor de gemeente is hier vooral een faciliterende taak weggelegd, zij moet met name een 
milieuvriendelijke houding van de burgers stimuleren. Wij zijn er ons van bewust dat dit veel gaat vergen 
van de burger. Wij vinden het dan ook belangrijk om hierover met de burgers in gesprek te blijven, want 
alleen gezamenlijk kunnen we deze uitdaging aan. Daarom vinden wij dat de gemeente de mogelijkheid 
moet onderzoeken om subsidies beschikbaar te stellen aan particulieren om hun woning te verduurzamen. 
Wij willen op duurzaam bedrijventerrein Innofase zogenaamde kringloopbedrijven optimaal faciliteren om 
op innovatieve en creatieve wijze te werken op het gebied van duurzaamheid en hergebruik van 
grondstoffen en materialen. Daardoor kunnen we het klimaat écht verder helpen, onze economie 
stimuleren en toch een fijn leven blijven leiden. Waar nodig willen wij hiervoor experimenteerruimte 
creëren. 
 

▶ REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES) 
De gemeente Duiven is onderdeel van de RES Regio Arnhem Nijmegen. Deze regio heeft de ambitie 
uitgesproken om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Wij onderschrijven de 
klimaatdoelen van Parijs om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Hoewel wij als gemeente Duiven maar een micro-
onderdeel zijn van een veel groter geheel, zullen wij toch voor belangrijke beslissingen komen te staan als 
het gaat om duurzame energie.  
 
Wij vinden windturbines slechts op een klein aantal plekken acceptabel en we zijn geen voorstander van 
zonneparken. Om toch aan de gemeentelijke verplichtingen te voldoen zal er nog meer moeten worden 
gekeken naar zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen en bedrijven. Ook zal de plaatsing van 
zonnepanelen op daken van particulieren verder moeten worden gestimuleerd. Bij deze groep is nog heel 
veel uitbreidingscapaciteit over. Om meer draagvlak te creëren moet ernaar worden gestreefd dat er voor 
zowel bedrijven als particulieren een win-win situatie ontstaat.  
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Omdat wij niet geloven dat de klimaatdoelstellingen voor 2050 met windturbines en zonnepanelen alleen 
gehaald zullen gaan worden, vinden wij dat er flink zal moeten worden ingezet op alternatieven naast zon 
en wind. Hierbij valt te denken aan geothermie, waterstof en kernenergie. Wij staan open om al deze 
alternatieven serieus te bekijken.  
 

▶ GEDIFFERENTIEERDE TARIEVEN (DIFTAR) 
 Door de invoering van Diftar (hoe meer restafval, hoe hoger het tarief) om optimale afvalscheiding te 

stimuleren, zijn in de afgelopen periode goede resultaten behaald. Maar we zijn er nog lang niet. Er zal nog 
een flinke slag gemaakt moeten worden om naar het streefgetal van 0 procent restafval te komen. Om deze 
0 procent restafval te halen, vinden wij het belangrijk dat bedrijven die met innovaties en particulieren die 
met goede ideeën komen, worden gehoord en de kans krijgen hiermee aan de slag te gaan. Een goed 
initiatief is de stichting GoClean. Wij zijn van mening dat wie zijn afval beter scheidt en dus sneller minder 
restafval creëert, dit positief moet merken in zijn portemonnee. Voor een kleine groep inwoners voor wie 
het om een aantal specifieke redenen lastig is om snel veel restafval te verminderen, zal naar maatwerk 
moeten worden gekeken. 
  

▶ GROEN 
Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom blijven 
we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen wonen, 
ondernemen en recreatie. We willen mooie groene plekken met bomen en planten in Duiven en de beide 
kernen, hoe klein dan ook.  
 
Een groene leefomgeving heeft een positieve invloed op onze gezondheid. Bomen zuiveren de lucht en 
produceren zuurstof en meer groen zorgt voor meer biodiversiteit in de buurt. Stimuleren dat een stenen 
omgeving groener wordt is ook met kleine initiatieven te realiseren, “NK-tegelwippen” is hier een goed 
voorbeeld van. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is. 
 
Binnen de gemeente Duiven zijn prachtige parken aangelegd. Regelmatig onderhoud is nodig om de parken 
aantrekkelijk en veilig te houden. De wandelpaden moeten obstakelvrij zijn en wandel- en hardlooproutes 
moeten duidelijk zijn aangegeven. De kinderboerderij en het theehuis in het Horsterpark zijn belangrijke 
trekpleisters. 
 
Wij vinden dat de tijd is aangebroken om gelden vrij te maken om het groenonderhoud in onze gemeente 
weer naar een hoger niveau te tillen. Wij willen een fleuriger en meer gevarieerde inrichting dan alleen 
maar uniform groen gras.  
 
Waar landbouwbedrijven stoppen met hun bedrijfsvoering en de gronden niet geschikt zijn voor 
woningbouw, zien wij mogelijkheden om boomplant initiatieven te ondersteunen. 
 

▶ KLIMAATVERANDERING CONSEQUENTIES 
We vinden dat de gemeente actie moet nemen om risicoanalyses te maken en plannen te ontwikkelen voor 
de consequenties van de klimaatverandering. Hoe om te gaan met extreme regenval, mogelijke 
overstromingen, overstromingsgevaar, langdurige tropische hitteperiodes en droogte. Wij vinden het 
belangrijk dat hierbij wordt samengewerkt met de (eu)regio. Wij vinden verder dat deze plannen beoefend 
moeten worden door middel van crisisscenario’s en ensceneren. 
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Kosten en baten 

 

▶  FINANCIËN 
Wij zijn scherp op de financiële huishouding van onze gemeente, daar waar nodig stellen we kritische 
vragen en verwachten we een heldere terugkoppeling. We gaan voor een gezonde financiële huishouding 
met genoeg flexibiliteit om in de komende bestuursperiode goede keuzes te kunnen maken om onze 
dorpen Duiven, Groessen en Loo op een goed voorzieningenniveau te houden. 
 
We blijven scherp op de inzet van leges. Deze dienen kostendekkend te zijn. We blijven met name scherp 
op de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb). Structurele uitgaven dekken we met structurele 
opbrengsten. Meevallers gaan wat ons betreft naar de algemene reserves. Een financieel gezonde 
gemeente is een sterke en wendbare gemeente. 
 
In 2018 is er gekozen voor een ambtelijke fusie van de gemeente Duiven en Westervoort. De 
doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie moet voortvarend opgepakt worden en de beoogde 
efficiëntieslag moet zowel op kwalitatief als op financieel niveau uitgebouwd worden. 
 


