
Wat heeft de VVD afgelopen 4 jaar bereikt

Vanuit de oppositie hebben we keihard gewerkt aan Overbetuwe waar het goed leven is! Denk aan de laagste lasten 

voor inwoners, het bij herhaling op de agenda zetten van het MFC in Valburg, het bespreekbaar maken van de 

parkeerdruk in centrum Elst, een beleid voor kunstgras in plaats van cadeautjes weggeven, het Hart voor Heteren 

mogelijk maken door ‘geheime afspraken’ transparant te maken, de mogelijkheid open te houden een Wanmolen 

voor iedereen te bouwen, de herinrichting van centrum Elst, Park Lingezegen en een wachtruimte bij het pontje in 

Driel gerealiseerd.

Waar gaan we voor in de komende 4 jaar

In de kernen van Overbetuwe

- Werken aan verkeers- en fietsveiligheid

- Beter openbaar groen-onderhoud

- Actieve handhaving op asociaal rij- en parkeergedrag en afvaldumping

- Ondernemerschap en burgerinitiatieven actief ondersteunen

- Voldoende duurzame en levensloopbestendige woningen voor iedereen (jong en oud)

- Glasheldere burgerparticipatie waarbij je vooraf weet of je alleen meepraat of ook meebeslist

- Efficiënte multifunctionele centra voor iedere kern waarbij bewegen en ontmoeten centraal staan

Strenger handhaven in Elst centrum

Via handhaving willen we de verkeers- en fietsveiligheid in de Dorpstraat op orde brengen en zorgen dat er 

voldoende gratis parkeerplekken voor het winkelend publiek en bewoners blijven.

Ontwikkelen stationsgebied Elst met inwoners

Wij snappen dat inwoners van Elst ook graag een Multifunctioneel Centrum willen. Wellicht kan dat bij het station in 

samen met het Overbetuwe Centrum voor kunst, cultuur, erfgoed en geschiedenis! Ook te gebruiken voor 

pronkzittingen. En dan gelijk de fietsveiligheid in en om het station verbeteren!



MFC Valburg realiseren

Op initiatief van de VVD is het MFC Valburg al in 2013 in de begroting opgenomen. Het wordt nu de hoogste tijd om 

het MFC wél te realiseren. Een plek voor sport en sociaal samenzijn.

Railterminal (RTG) in een leefbare omgeving

De gemeente kan een RTG niet tegenhouden als de provincie doorzet. We maken ons hard voor de inwoners. De 

VVD wil openheid in de onderzoeken, controle metingen, een goede schaderegeling en groenvoorzieningen vooraf 

en niet zoals bij de Betuwe route. Die bomen staan er nog altijd niet.

Openheid over een Hart voor Heteren

Een kloppend hart voor Heteren moet er komen. Naast winkels moet dat hart ook gevormd kunnen worden met 

maatschappelijke voorzieningen. Geheime onderonsjes tussen gemeente en projectontwikkelaar over het wijzigen 

van het bestemmingsplan zijn uit den boze. We willen ook graag een O.V. oplaadpunt in Heteren realiseren.

Nieuwbouw Wanmolen in Zetten

Met de mogelijkheid tot 3 zaaldelen en inspraak van alle verenigingen en gebruikers, zoals de exploitant, bowling- en 

bridgeclub. Medewerking verlenen aan de samenvoeging lagere scholen, zodat de kinderen in Zetten naar school 

kunnen blijven gaan. 

Woonruimte voor senioren en beter openbaar vervoer en fietsroutes in en naar Driel

Senioren die graag in Driel willen blijven wonen, moeten dat kunnen. Daarnaast moet het openbaar vervoer én de 

fietsverbindingen in en naar Driel sterk verbeteren. 

Realiseren van een dorpscentrum voor Oosterhout

In Oosterhout een gezellig en actief dorpscentrum realiseren. Fietsveilige omgeving bij de LIDL.

Vernieuwen De Hoenderik en seniorenwoningen in Herveld-Andelst

Ook in Herveld-Andelst moet de leefbaarheid behouden blijven. Daarom wil de VVD dat het zalencentrum De 

Hoenderik vernieuwd wordt. Daarnaast moeten er voldoende woningen voor senioren gebouwd worden.

Verenigingen stimuleren tot eigen initiatief en duurzaamheid

Eigen initiatief van verenigingen willen we stimuleren en ondersteunen, zoals zonnepanelen en ledverlichting op 

sportaccommodaties. Voor verduurzaming moet geld en kennis beschikbaar zijn.

Beter en efficiënter openbaar vervoer in Overbetuwe

Pilots om moderne en duurzame vormen van openbaar vervoer tussen de kernen te realiseren. Elst moet weer een 

intercitystation worden.

Meer activiteiten en ontmoetingsplaatsen voor de jeugd uit Overbetuwe

Ook voor onze jeugd moet Overbetuwe een plek zijn waar het goed leven is, zoals een skihut of discotheek. Daar 

moeten we ze dus ook de ruimte voor geven en ze niet ‘wegjagen’ naar Arnhem of Nijmegen.

Een dokterspost in Overbetuwe die 24 uur per dag bereikbaar is

We willen niet ’s nachts naar Velp moeten gaan voor een dokter, maar dichtbij en bereikbaar in onze eigen 

gemeente. Een mogelijke locatie zou kunnen zijn bij de poli CWZ in Oosterhout.


