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Op 21 maart 2018 gaan wij 
weer naar de stembus voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. De dag 
waarop de koers wordt bepaald voor 
de toekomst van onze gemeente. Er 
ligt slechts één vraag voor: wat voor 
gemeente willen we zijn?

Laten we ons inzetten voor een 
gemeente waar iedereen zich thuis 
voelt en kan genieten van de vrijheid 
die ons land biedt. Waar we zorgen voor 
de nodige maatregelen om de veiligheid 
van onze inwoners en ondernemers te 
bevorderen.

Laten we samenwerken zodat de 
kansen voor iedereen om mee te doen 
grenzeloos zijn! Een samenleving waar 
we elkaar ondersteunen en waar nodig 
kunnen bouwen op hulp vanuit de 
gemeente. 

Laten we ambities benoemen om onze 
dorpen en wijken ook in toekomst 
leefbaar houden. Zodat we uitdagingen 
bij verkeersproblemen oplossen en 
dorpsontwikkelingen voortvarend 
aanpakken.

U, wij en iedereen woonachtig in 
Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum, 
Ven-Zelderheide of ons prachtige 
buitengebied heeft op 21 maart 2018 de 
mogelijkheid om zelf te kiezen. Laten 
we samenwerken voor een gemeente 
Gennep waar kansen en uitdagingen 
grenzeloos zijn. 

Een grenzeloos Gennep. 
Wij zien toekomst in deze gemeente! 
U ook?

G R E N Z E L O O S
G E N N E P. . .



In de gemeente Gennep wonen moet gelijk staan met je thuis voelen in onze dorpen en wijken. 
Dat komt enerzijds door een huis of woning te hebben waar je je veilig en prettig voelt. Een 
thuis dat bij je past en dat je kunt betalen. De VVD zet daarom in op flexibiliteit bij de lokale 
woonvisie. De tijd van grootschalige woningbouwplannen is achterhaald. Het uitgangspunt 
is de behoefte van de mensen en de leefbaarheid van onze woonbuurten. De komende jaren 
moeten we voldoende woonruimte creëren voor ouderen die kleiner willen gaan wonen, 
jongeren en starters die beperkte financiële middelen ter beschikking hebben en tegelijkertijd 
inzetten op excellente woningbouw op unieke locaties. Dat vraagt om het nodige maatwerk bij 
plannen zoals Gennepermolen, maar juist ook daadkracht bij ambities voor bijvoorbeeld het 
terrein van de voormalige Steenfabriek Milsbeek.

Anderzijds moeten we voor een thuisgevoel ook andere vereisten realiseren. We hebben nog 
te veel plekken in de openbare ruimte waar verstening de overhand heeft. De VVD wil een 
natuurlijkere leefomgeving door meer groen te realiseren. Aldaar waar natuurontwikkeling 
reeds heeft plaatsgevonden, zoals in de gracht in Gennep, is het wenselijk meer natuurlijke 
speeltoestellen en zitbankjes te plaatsen zodat alle generaties de natuur actief kunnen beleven. 
Een goede leefomgeving vraagt om mooie dorpsharten die een ontmoetingsplek zijn voor jong 
en oud. Dat behoeft in al onze dorpen nog de nodige aandacht, maar zeker in Ven-Zelderheide is 
de realisatie van een centrale plek voor iedereen van groot belang.

Aandachtspunt blijft het milieu. De VVD wil de aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en 
verloedering verbeteren en de kosten verhalen op de veroorzakers. Daarnaast moeten we goed 
gedrag belonen door bijvoorbeeld de afvalkosten te verlagen. Door ruimere openingstijden 
en regionale samenwerking van het milieustation kunnen eveneens voordelen worden 
behaald. Essentieel voor het milieu is tevens een gemeentelijke voorbeeldfunctie op gebied 
van duurzaamheid. In plaats van extra regels stellen voor burgers moet de gemeente juist zelf 
investeren in verduurzaming. Bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen op daarvoor 
geschikte gemeentelijke panden.

G R E N Z E L O O S  G E N N E P. . .

... waar het prima leven is



Een grenzeloos Gennep vraagt wel 
om de nodige regels en handhaving 
zodat eenieder zich veilig kan voelen 
in de eigen buurt. Gemeente en  
politie treden wat de VVD betreft 
hard op tegen mensen die zich niet 
houden aan regels en daarmee de  
vrijheid van ons allemaal in het geding  
brengen. Meer blauw op straat moet dan 
ook realiteit worden door extra wijk- 
agenten voor onze gemeente. De VVD 
zal blijven hameren op naleving van 
de wettelijke kaders van één wijk- 
agent per 5.000 inwoners. Dat we tot 
nu toe slechts één agent voor onze  
gemeente hebben impliceert dat we 
nog recht hebben op ruim 2,5 extra  
agenten. Eén wijkagent is onacceptabel!

Veiligheid creëer je niet door 
een coffeeshop te openen in onze  
gemeente. Uit contacten met andere 
VVD-afdelingen blijkt duidelijk dat 
coffeeshops voor veel overlast zorgen, 
zeker in de grensregio. Mede daarom is 
in het verleden besloten dat er in onze 
dorpen en wijken geen coffeeshop 
mag komen. Dat moet wat de VVD 
betreft ook zo blijven. Wel kennen we 
te veel problemen rondom illegale 
drugshandel. Om drugsdealers aan te 
pakken moeten politie, burgemeester  
en gemeentelijke opsporingsambtenaren  
nog beter samenwerken. De VVD ziet 

... waar je je veilig voelt

dan ook maatregelen zoals extra 
inzet van opsporingsambtenaren, 
(mobiele) cameratoezicht en actieve 
buurtpreventie als essentieel voor  
het optreden tegen illegale praktijken. 
Het tijdperk van gedogen is definitief 
voorbij!

Naast de politie moeten ook brand- 
weer en ambulance 24 uur per dag 
beschikbaar en bereikbaar zijn voor 
onze inwoners. Bij voorkeur komen  
deze hulpdiensten uit onze gemeente, 
maar in een grenzeloos Gennep 
werken wij samen met hulpdiensten 
uit Limburg, Brabant, Gelderland 
en Duitsland zodat ze op tijd zijn als  
iemand ze nodig heeft.

Tot slot moeten we ons altijd 
bewust zijn dat een grenzeloos leven 
ook risico’s baart. Politie en burge-
meester hebben de plicht om voor de  
openbare orde in de gemeente te zorgen.  
Als burgers moeten we kunnen  
vertrouwen dat ze alle beschikbare  
instrumenten gebruiken om aan 
die plicht te voldoen. Te gelijker 
tijd moeten we risico’s niet onnodig 
verhogen. Vandaar dat de VVD ook in  
toekomst zeker geen voorstander zal 
zijn voor grootschalige opvang van  
asielzoekers in onze dorpen en wijken.

G R E N Z E L O O S  G E N N E P. . .



Dagelijks maken duizenden mensen  
gebruik van openbare wegen in de  
gemeente Gennep om bijvoorbeeld 
naar het werk te gaan, boodschappen 
te doen en om familie of vrienden te 
bezoeken. Eenieder van ons wil daarbij  
zonder al te veel gedoe van A naar B  
komen. Door het beleid van de afgelopen  
jaren is er te weinig gekeken naar  
integrale verkeersoplossingen zodat  
we nu te maken hebben met  
onveilige situaties. De VVD wil in de  
komende raadsperiode een masterplan  
ontwerpen om de verkeersstromen in 
de gemeente te optimaliseren en daarbij  
het vrachtverkeer in onze dorpen en 
wijken zichtbaar te verminderen. Het 
is prachtig om te zien dat het weer  
beter gaat met onze lokale en regionale  
bedrijven, maar inwoners van met 
name Heijen, Milsbeek, Ottersum 
en Ven-Zelderheide mogen niet de 
dupe zijn van al het vrachtverkeer in 
hun dorpskernen. Onderdeel van het  
masterplan moet tevens een nieuwe 
rotonde bij het kruispunt Hoofd- 
straat-Hoogveld-Groote Heeze zijn en 
behoud van een volwaardige rondweg 
Gennep. Het is wat de VVD betreft 
noodzakelijk om 2x2 rijstroken met 
een maximumsnelheid van 80km/uur 
te behouden op de N271. 

Voor zowel inwoners als gasten in de 
gemeente Gennep is een goede infra- 
structuur essentieel. Een grenzeloos  
Gennep kenmerkt zich wat de VVD 
betreft door betere verbindingen in 
het openbaar vervoer. Daarbij valt te 
denken aan verbinding met Duitse 
buurgemeenten en het vliegveld Weeze,  
maar ook het doortrekken van de 
busroute Groesbeek-Breedeweg naar 
Milsbeek en het optimaliseren van 
de bestaande busverbindingen. Naast 
een verbetering van de busverbinding 
naar Duitsland moeten er de komende  
jaren ook stappen worden gezet om 
meer kleine grensovergangen te  
realiseren voor automobilisten. 

... waar het probleemloos voortbewegen is

Naast de auto en het openbaar  
vervoer maken velen dagelijks gebruik 
van de fiets. Er komen steeds meer 
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de 
elektrische fiets. We moeten bestaande  
fietspaden dan ook beter gaan  
onderhouden en waar wenselijk 
nieuwe fietspaden aanleggen. Daarbij 
dient met name aandacht besteed te 
worden aan de veiligheid voor fietsers, 
bijvoorbeeld op de Maasbrug. Samen 
met de twee provincies en de gemeente  
Boxmeer moet er op korte termijn een 
permanente oplossing komen voor de 
huidige gevaarlijke situatie.

Verkeersveiligheid blijft een heet 
hangijzer waar de afgelopen jaren  
helaas te weinig aandacht voor was. 
Waar nodig moeten we rondom scholen,  
sportaccommodaties en overige voor-
zieningen in onze dorpen en wijken de 
openbare weg aanpassen om de veilig- 
heid voor kwetsbare doelgroepen te 
verbeteren. Een cruciaal punt blijft 
het centrum van Gennep. Dat het een 
mooie uitstraling heeft gekregen laat 
niet onverlet dat het een gevaarlijke 
plek is geworden voor voetgangers en 

G R E N Z E L O O S  G E N N E P. . .

fietsers. De VVD was van begin af aan 
tegenstander van het shared space in 
een gebied waar dagelijks duizenden 
mensen gebruik maken van dezelfde  
weg. Om te voorkomen dat hier  
ongelukken plaatsvinden moet dit 
zo snel mogelijk worden aangepakt 
door onder andere een duidelijke  
weginrichting en betere voorrangsregels.

Wie van A naar B gaat met de 
auto heeft ook behoefte aan goede 
parkeergelegenheden. De VVD wil bij  
bestaande parkeerplaatsen in het  
centrum van Gennep kijken of  
uitbreiding of verbeteringen – zoals de 
te krappe inrit van de parkeerplaats bij 
de Jan Linders in het Straatje – mogelijk  
zijn. Daarnaast wordt bekeken of we 
extra parkeerplaatsen in het centrum,  
maar zeker ook in de dorpen en  
wijken kunnen realiseren. Als toeristisch  
recreatieve gemeente moeten er  
uiteraard ook voldoende parkeerplaatsen  
en oplaadpunten voor elektrische 
auto’s en fietsen zijn bij toeristische  
plekken, zoals bij het Genneperhuis 
(Bloemenstraat).



alleen werkgelegenheid die we hebben  
behouden, maar ondernemers stimuleren  
om de komende jaren nieuwe banen 
in onze gemeente te creëren. Een 
mooi voorbeeld is de uitbreiding van 
de haven Heijen. Uiteraard moet bij 
uitbreiding van bedrijvigheid ook  
altijd oplossingsgericht worden 
gekeken naar de gevolgen voor de 
omwonenden.

Kansen liggen qua werkgelegenheid 
bijvoorbeeld in de toeristische sector. 
Door de inkomsten van de toeristen- 
belasting te investeren in de  
sector groeit de toeristisch-recreatieve  
aantrekkingskracht van de gemeente.  
Het aanleggen van gratis wifi bij  
toeristische trekpleisters zorgt 
voor voorzieningen op hedendaags  
niveau. Met name in het centrum van  
Gennep kan een dergelijke opwaardering  
in combinatie met een proactieve  
centrummanager (samen met onder-
nemers) bijdragen aan een florerende  
lokale detailhandel. Om leegstand  
te voorkomen kan het centrum- 
management experimenteren met 

pop-up winkels. Insteek voor deze  
samenwerking moet zijn: Als het goed 
gaat met lokale ondernemers gaat het 
ook goed met Gennep! 

 
Door te investeren in de lokale  

economie wil de VVD zorgen dat  
zoveel mogelijk mensen aan het werk 
gaan. Een betaalde baan is een beter 
alternatief dan het krijgen van een 
uitkering. Wij vinden dat we voor 
het ontvangen van een uitkering een  
tegenprestatie mogen verwachten.  
Bijvoorbeeld verplicht opleidingen 
volgen, waaronder taalcursussen voor 
Nederlands en Duits, en vrijwilligers- 
werk te doen voor de samenleving. Wie 
niet voldoet aan de eisen verliest per 
direct zijn recht op volledige bijstand.  
Primair moeten een uitkering en het 
gemeentelijke minimabeleid dan ook 
worden gezien als trampoline, pas 
als mensen echt niet kunnen werken 
is een goed vangnet nodig. Fraude 
met uitkeringen is diefstal. Onterecht  
betaalde uitkeringen worden tot op de 
laatste cent teruggevorderd bovenop 
de boete die wordt opgelegd.

... waar 
het fijn 

werken is

G R E N Z E L O O S  G E N N E P. . .

Werk is van groot belang voor  
eenieder en voor de samenleving. Wie 
werkt, investeert in zichzelf, heeft  
sociale contacten en draagt bij aan de 
toekomst van onze samenleving. De  
gemeente Gennep moet dit uitgangspunt  
faciliteren door verruimen, afschaffen  
of harmonisatie van regels voor  
ondernemers en het versoepelen van 
vergunning trajecten die initiatieven 
op dit moment belemmeren. Daar-
naast moet de gemeente zelf primair 
inkopen, uiteraard tegen een markt- 
conforme prijs, bij lokale bedrijven 
en een proactief ondernemersbeleid  
voeren zodat bestaande bedrijven 
kunnen groeien en nieuwe bedrijven  
zich willen vestigen. De VVD wil niet 



... waar iedereen meedoet
G R E N Z E L O O S  G E N N E P. . .

Als de gezondheid iemand in de 
steek laat, dan helpen wij elkaar als 
gemeenschap. Een bijzondere rol  
hebben daarbij mantelzorgers. Wij zijn 
er trots op dat veel mensen uit onze 
gemeente met liefde voor hun naasten  
zorgen. De gemeente zou wat de VVD 
betreft nog ruimhartiger moeten  
zijn in het mantelzorgbeleid om te 
voorkomen dat deze ‘stille helden van 
de samenleving’ overbelast raken. 
Daar waar steun door familie, buren 
of vrienden niet volstaat, zorgt de  
gemeente met professionele dienst-
verleners voor de hulp die nodig is. 
De gemeentelijke steun op gebied 
van zorg is gericht op maatwerk zodat  
eenieder de zorg krijgt die bij hem of 
haar past.

 Grenzeloos zijn wat de VVD betreft  
ook de mogelijkheden voor onze inwoners  
om te gaan bewegen. Onder de noemer  
‘Gennep doet mee’ heeft de gemeen-
te beweegcoaches die burgers moe-
ten motiveren om te gaan sporten. 
De VVD ziet primair de eigen verant- 
woordelijkheid van eenieder om hier 

zelf mee aan de slag te gaan. Een  
gezond leven begint bij jezelf en bij 
goede sportaccommodaties. Vandaar 
dat wij inzetten op verbeteren van  
bestaande accommodaties en aanleggen  
van nieuwe beweegtuinen en trim-
paden in onze dorpen, wijken en de 
natuur. De sport- en speelstraat De 
Brink is een mooi voorbeeld voor  
buitensportfaciliteiten zoals die ook in 
Heijen, Milsbeek en Ven-Zelderheide  
wenselijk zijn. Voor de binnensport-
verenigingen moet er in de komende 
jaren een integrale oplossing worden 
gevonden zodat ze allemaal gebruik 
kunnen maken van een fatsoenlijke 
en moderne zaal. De VVD wil in goed 
overleg met de sportverenigingen de 
afweging maken tussen renovatie van 
bestaande voorzieningen, eventuele 
bouw van een sportzaal in Milsbeek 
en/of nieuwbouw van één integraal 
sportcomplex op een centrale loca-
tie in de gemeente. Daarbij moeten  
samen met de verenigingen ook  
realistische afspraken worden gemaakt  
over beheer van de accommodaties.  
 

Een overkoepelende gemeentelijke  
sportraad zou kunnen voorzien 
in een betere afstemming tussen  
verenigingen, gemeente en ondernemers.  
Daarnaast biedt een dergelijke 
overkoepelende samenwerking de 
kans om bestuurstaken gezamenlijk 
op te pakken en meer vrijwilligers te 
werven.

Een gemeente waar iedereen meedoet  
vraagt ook om doelgroepenbeleid. 
Voor kinderen en jongeren moet het 
op en rondom school veilig zijn. Het 
samenvoegen van diverse onderwijs-
vormen mag geen doel op zich zijn, 
het moet bijdragen aan de toekomst 
van de scholieren. Wij zien met name 
een meerwaarde in een samenwerking  
tussen onderwijs en het lokale bedrijfs- 
leven zodat kinderen goed voor- 
bereid  worden op een mogelijke baan. 
Voor ouderen en mindervaliden moeten 
lokale voorzieningen in onze dorpen en 
wijken behouden blijven. Samen met 
de dorps- en wijkraden moet hier actief  
beleid op worden gevoerd.



G R E N Z E L O O S  G E N N E P. . .

... waar het 

heerlijk vertoeven 
is voor inwoners en gasten



en Genneperhuis. Dit vraagt om  
samenwerking met het Duitse Niers-
verband zodat gezamenlijk projecten 
kunnen worden ontplooid zoals die 
qua natuurontwikkeling en toerisme  
elders langs de Niers in Duitsland 
reeds plaatsvinden.

Onze gemeente heeft in historisch 
perspectief veel bijzondere momenten  
beleefd. Het duidelijker zichtbaar 
maken van de circumvallatielinie van 
het Genneperhuis, de restanten van 
deze vesting en andere beeldbepalende  
elementen zijn bij uitstek geschikt 
als het gaat om onze geschiedenis.  
In dat kader zouden rondom het  
Genneperhuis ook evenementen 
zoals het jaarlijkse Keramisto moeten  
kunnen plaatsvinden die onze historie  
beleefbaar maken. Het is de ambitie 
van de VVD Gennep om tevens een 
bezoekerscentrum, bijvoorbeeld op  
locatie van de voormalige Steenfabriek  
Milsbeek, te realiseren dat als uitgangs- 
punt dient voor toeristen die naar 
onze gemeente komen. 

Heerlijk vertoeven is het ook bij de 
Roepaen. Het is een aanwinst voor 
onze gemeente dat wij dit cultureel  
podium hebben. Vandaar dat wij 
voorstander zijn van een verdere  
gemeentelijke steun richting cultureel  
ondernemerschap in combinatie met 
overnachtingsmogelijkheden. 

voor een jachthaven in de Maaskemp, 
locaties voor watersport, uitkijktorens  
en natuurontwikkeling langs het  
water te ontplooien. Daarbij willen 
we ook de toeristisch-recreatieve  
mogelijkheden benutten die de  
haven Milsbeek, de bestaande zijarm 
van de Oude Maas en het Maaseiland  
Heijen bieden. Langs Maas en 
Niers willen we bestaande fiets- en  
wandelroutes door onze natuur beter  
promoten en nieuwe routes aanleggen,  
bijvoorbeeld langs het historisch  
smalspoor tussen Steenfabriek  
Milsbeek en Middelaar of vanuit de 
loswal naar de Paesplas langs het  
monument Maasbrug.

De VVD Gennep blijft daarbij  
tegenstander van een Niersdalbrug 
omdat in dit gedeelte van de Niers 
de natuurlijke ontwikkeling van het 
water en de uiterwaarden prioriteit 
heeft. Om de natuurbeleving voor 
jong en oud aldaar te versterken 
zien wij kansen om het Nierspark  
aantrekkelijker in te richten met  
bijvoorbeeld speeltoestellen, water- 
partijen en extra zitbankjes. Een 
trekpontje voor wandelaars zou een 
mooie toevoeging zijn. In aansluiting  
op een nevengeul van de Maas in 
de Maaskemp verdient de Niers  
echter een opwaardering en betere  
ontsluiting tussen Gennepermolen  

We hebben het geluk in prachtige 
dorpen te leven die omgeven zijn van 
unieke natuur. Voor zowel inwoners 
als ook toeristen is het echt genieten 
hier. Het is onze verantwoordelijkheid 
om deze natuur voor de toekomst te 
behouden en tegelijkertijd de kansen  
die de natuur voor economische groei 
biedt optimaal te benutten. Een voor-
beeld is de toekomst van het voormalige  
Dichterbij-terrein aan de Sieben-
gewaldseweg waar ontsluiting van 
het natuurgebied kansen biedt. De 
leefbaarheid van onze gemeente is 
afhankelijk van de vraag of wij er 
in de komende jaren in slagen ons  
beter te gaan promoten als natuur- 
rijke gemeente. De VVD wil investeren 
in de toeristische sector en bestaande  
trekpleisters zoals het Pieterpad  
beter promoten. Daarnaast willen 
we nieuwe toeristische attracties  
realiseren en daarmee nieuwe  
banen creëren. De toeristenbelasting 
zou jaarlijks moeten terugvloeien in 
deze sector zodat wij op termijn meer  
dan 1 miljoen overnachtingen van 
toeristen hebben.

Wij zien daarbij grote kansen in de 
hoogwatermaatregelen die rondom  
de Maas moeten plaatsvinden. Het aan-
leggen van nevengeulen biedt ruimte  
om samen met lokale organisaties  
en ondernemers bijvoorbeeld plannen  



De toekomstbestendigheid van de gemeente Gennep 
vraagt om lokale en regionale samenwerking. Lokaal 
met dorpsraden, wijkraden en buurtverenigingen 
als het o.a. gaat om de leefbaarheid, regionaal 
met omliggende gemeenten bij veiligheid en 
maatschappelijke vraagstukken zoals zorg en 
welzijn. De regionale samenwerking van onze 
gemeente is op dit moment primair met gemeenten 
in Noord-Limburg, bijvoorbeeld voor zorg met de 
Regio Venlo of handhaving met de gemeente Venray. 
Voor ons is dit geen natuurlijke samenwerking 
op ooghoogte, maar een noodzakelijke vereiste 
gezien de provinciegrenzen. Om te voorkomen 
dat deze verplichte samenwerking uitmondt in 
een mogelijke herindeling moeten de komende 
jaren duidelijke stappen worden gezet. We moeten 
een verplichte herindeling vóór zijn en zelf onze 
samenwerkingspartners kiezen. Dan kun je kijken 
naar Noord-Limburg of Nijmegen, maar uiteindelijk 
moeten wij concluderen dat gezien de sociale en 
economische binding een herindeling met het 
Land van Cuijk in toekomst de enige echt logische 
oplossing is.

Een herindeling moet wat ons betreft niet als afbreuk 
van de lokale samenleving, maar als kans voor de 
toekomst worden gezien. Wij willen leven in een 
gemeente waar mensen die een idee hebben of die een 
initiatief willen ontplooien ook de ruimte krijgen om 
dat te doen. We juichen toe dat steeds meer mensen 
zelf het heft in handen nemen om gezamenlijk de eigen 
leefomgeving te verbeteren. Een belangrijke rol spelen 
daarbij dorpsraden, wijkraden en buurtverenigingen. 
Zij zijn een belangrijke schakel tussen gemeente en 
inwoners. Een veranderende samenleving met een 
mogelijke herindeling vraagt echter om een betere 
positie van deze groepen. Voor de leefbaarheid van 
Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide 
is het essentieel om het lokale leiderschap van de 
dorpsraden te verstevigen. Dit is naar onze mening 
slechts mogelijk door een vertegenwoordiging die 
gedragen wordt door de inwoners van het dorp. Voor 
de dorpsgemeenschap heeft dit tot voordeel dat er 
eindelijk op ooghoogte gesprekken plaatsvinden met 
de gemeente. Voor de gemeente heeft dit tot voordeel 
dat er een hogere mate aan burgerparticipatie ontstaat 
en dat nieuwe projecten gedragen worden door de 
burgers.

G R E N Z E L O O S  G E N N E P. . .

... waar samenwerking op 
ooghoogte plaatsvindt
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Het is logisch dat een flexibele en moderne organisatie 
ook buiten de gewone kantooruren digitaal (bijvoorbeeld 
ook via WhatsApp of chat op de website) goed bereikbaar 
is en aanvragen vanuit de samenleving proactief oppakt. 
De VVD wil dan ook vergunningsaanvragen sneller laten  
afhandelen door termijnen waar mogelijk te verkorten.  
Daar waar gemeentelijke regels kunnen worden  
afgeschaft gaan we dat ook gewoon doen. Niemand heeft 
zin in overbodige regels, zeker niet als de gemeente deze 
ook nog onnodig moet gaan handhaven.

Een gemeente die er voor ons is, betekent ook dat er  
zuinig en zinnig wordt omgegaan met onze belastingcenten.  
De VVD Gennep staat voor een verlaging van lokale lasten 
voor inwoners en ondernemers. Als inkomsten uit deze 
heffingen niet doeltreffend worden besteed dan zijn wij 
voorstander van verlagen of afschaffen. Voorbeelden zijn 
hondenbelasting en toeristenbelasting: deze zijn alleen 
gerechtvaardigd als ze daadwerkelijk worden besteed 
aan faciliteiten waar de belastingbetalers gebruik van 
maken. Uiteindelijk willen we dat duidelijk is waar ons  
belastinggeld aan wordt uitgegeven.

G R E N Z E L O O S  G E N N E P. . .

De gemeentelijke organisatie moet uiteraard dienst 
baar en modern zijn zodat burgers goed en snel worden 
geholpen. Daarbij moet er wel expliciet aandacht zijn 
voor alle burgers die (nog) niet om kunnen gaan met de 
digitalisering. Uitgangspunt is dan ook: de gemeente is er 
voor haar burgers, niet andersom!

De VVD staat voor een overheid die ondanks de  
kleinschalige omvang maximaal dienstbaar is richting 
inwoners, ondernemers en gasten. Dus geen verplicht  
afspraaksysteem meer en ook minimaal één keer per 
week ’s-avonds open. Een kleine, sterke, maar zelfstandige  
gemeente Gennep die waar mogelijk samenwerkt met 
buurgemeenten zodat het de klant ten goede komt. In 
regionaal verband zou dan ook moeten worden gekeken 
om diensten zoals het laten bezorgen van ID-bewijzen  
gezamenlijk uit te voeren. Uiteindelijk moet de organisatie  
flexibeler worden zodat de gemeente er voor u is  
wanneer het u uitkomt.

... en waar de gemeente er voor ons is 
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