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Verkiezingsprogramma VVD Heumen 2018-2022 
 

I n w o n e r s   v o o r o p  ! 
 

Wat willen wij? 
 
Het is goed wonen in Heumen en dat willen wij graag zo houden. We doen dat door: 
 

 financiën op orde te houden 
 voldoende woningen te bouwen 
 echte samenwerking met inwoners 
 initiatieven te stimuleren 
 veilig samen te kunnen leven 
 voorzieningen op peil te houden 
 bevorderen van duurzaamheid 
 Heumense zelfstandigheid te bewaken 

 

De VVD wil een overheid die ervoor zorgt dat zaken voor elkaar komen en bij initiatieven niet hinderlijk in de 
weg loopt. De VVD wil ook een overheid die zuinig met het belastinggeld omgaat. Een overheid die begrijpt 
dat zij er is voor haar inwoners. Die begrijpt dat die inwoners over het algemeen zelf heel goed kunnen 
aangeven wat zij wel en wat zij niet willen. Dat betekent overigens  dat deze overheid paal en perk stelt aan 
zaken die niet door de beugel kunnen. 
 

Een leefbaar Heumen is voor ons namelijk ook een schoon, heel en veilig Heumen. Waar het iedere dag weer 
goed wonen, opgroeien, werken en ontspannen is. Een gemeente die goed naar haar inwoners luistert is een 
gemeente die een goed oog heeft voor  initiatieven en voorzieningen die dat mogelijk maken.  
 

Voor de VVD in Heumen betekent dat geen lange lijst met fraai geformuleerde politieke wensen, maar een 
kort en realistisch lijstje. Een lijstje met onderwerpen waarover wij in de afgelopen periode met inwoners in 
gesprek zijn geweest en die door hen zijn aangedragen. Geen overdreven verwachtingen, maar gewone 
haalbare zaken. Zaken waar wij in geloven en die wij, samen met u, willen waarmaken. 
 

Wat betekent dat voor u? 
 

 Goede voorzieningen 
Voor de ontplooiing en participatie van onze inwoners zijn onderwijs, cultuur en beweging heel erg belangrijk! 
De VVD kiest daarom voor goede, voor iedereen toegankelijke en goed gespreide sport-, onderwijs- en 
gemeenschapsvoorzieningen in onze gemeente. Dat betekent aandacht voor goed onderhoud en een bijdrage 
aan vervanging als dat nodig is. 
 

 Ruimte om te ondernemen 
Ruimte om te kunnen ondernemen. Dat betekent voor de VVD lagere (OZB-)lasten voor ondernemers, 
faciliteren van initiatieven en minder regels. Op de industrieterreinen, voor kleine ondernemers en in 
winkelgebieden. Onze ondernemers zijn voor veel inwoners immers een belangrijke werkgever. Dat betekent 
ook gratis parkeren voor iedereen die onze winkels bezoeken. Voor veel drukke huishoudens is de auto is een 
noodzakelijke keuze. In de toekomst dus geen betaald parkeren in Malden. 
 

 Een zelfstandige gemeente 
Ook in de toekomst als kleine gemeente onze eigen keuzes kunnen blijven maken. Dus een sterke zelfstandige 
gemeente Heumen die waar mogelijk samen met de buurgemeenten, tegen een redelijke prijs  zorg draagt 
voor een compleet pakket aan dienstverlening. Daarom: géén herindeling. 
 

 Lagere gemeentelijke belasting 
De VVD wil dat de gemeente Heumen zuinig met haar belastinggeld omgaat. De vermogenspositie van onze 
gemeente is erg goed, maar de onroerende zaakbelasting is relatief erg hoog. In 2016 was Heumen voor 
woningeigenaren zelfs de op vijf na duurste gemeente van Nederland. 
Veel geld is de afgelopen jaren uitgegeven aan slecht doordachte keuzes of aan verloren juridische 
procedures. Het gedoe rondom Maldensteijn of de bibliotheek zijn twee voorbeelden. 
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Daarnaast is de gemeentelijke spaarpot buitengewoon goed gevuld. De VVD wil een reëel en gezond 
financieel beleid met lagere lasten. De gemeente is immers geen spaarbank. Wij willen de OZB voor 
woningeigenaren met gemiddeld €75,- per jaar laten dalen. 
 

 Woningen voor jongeren, starters en ouderen 
Na hun opleiding verlaten de meeste jongeren definitief onze mooie gemeente. Vaak niet omdat ze dat zo 
graag willen maar omdat er in onze gemeente te weinig aanbod voor hen is. De VVD vindt dat iedereen in 
onze gemeente een betaalbare woonruimte zou moeten kunnen vinden. Dat betekent dus ook woonruimte 
voor jongeren en starters en voor ouderen die kleiner willen of moeten gaan wonen. In de afgelopen jaren is 
daar veel te weinig aan gedaan. Wij vinden het een goed idee om gemeentelijke reserves te gebruiken om 
leegstaande gebouwen aan te passen voor deze groepen. 
 

 Behoud van onze groene leefomgeving 
Wonen in onze gemeente is wonen in een groene omgeving met veel ruimte voor ontspanning en sport- en 
speelmogelijkheden. Dat vinden wij belangrijk. Dat betekent voor de VVD dus geen nieuwbouw op 
inbreidingslocaties in Malden. Niemand ziet namelijk het groen in de straat of in de wijk graag verdwijnen 
voor meer woningen en meer geparkeerde auto’s. Wie kiezen voor andere oplossingen en gaan daarover 
graag in gesprek met onze inwoners. 
 

 Een toekomstbestendige en duurzame gemeenschap 
Bij een toekomstbestendig Heumen horen initiatieven en maatregelen die daar een bijdrage aan leveren. De 
VVD onderschrijft de koers die is vastgelegd in de lokale Routekaart Klimaatneutraal 2050. De gemeente 
Heumen kent op dit moment (anders dan veel andere gemeenten) geen subsidieregeling voor particuliere 
huishoudens. Daarom wil de VVD voor initiatieven en aanpassingen jaarlijks €300.000,- jaar vrijmaken. 
Daarnaast prefereert de VVD windenergie geconcentreerd langs de A73 boven spreiding over de hele 
gemeente. Dit om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. 
 

 Aanpak onveilige Rijksweg, Hoogstraat en Broekstraat 
De Rijksweg N844 is al jarenlang een (groeiend) probleem voor de leefbaarheid van het dorp Malden. Het is 
niet alleen een van de drukste wegen van Gelderland, maar ook een van de meest vervuilende. Iedere 
ochtend en avond staat deze voor de Maldenaren belangrijke verkeersader, als gevolg van buiten de 
gemeente komend doorgaand verkeer van en naar Nijmegen dicht. Dat vinden wij niet acceptabel! 
 
De VVD wil, in samenspraak met het bestaande lokale initiatief en onze inwoners, deze onveilige situatie 
aanpakken. Links- of rechtsom zullen er wat ons betreft in de volgende bestuursperiode concrete stappen 
moeten worden gezet om de hoeveelheid verkeer door de kern te verminderen. Hetzelfde geldt voor andere 
verkeersknelpunten in onze gemeente zoals de Hoogstraat in Overasselt, de Broekstraat in Nederasselt én 
voor de bestaande schoolroutes voor onze jeugd. 
 

 Een schone buurt 
Je voelt je echt thuis in een goed verzorgde buurt. Dat betekent goed onderhoud van de bestrating en de 
verlichting, maar ook van het openbaar groen. Dit behoort tot de kerntaken en verantwoordelijkheden van de 
overheid. De VVD wil dat klachten van inwoners hierover door de gemeente altijd binnen 24 uur worden 
afgehandeld en terug gemeld. 
 

 Veilig leven 
Een leefbare omgeving is ook een veilige omgeving. De afgelopen jaren hebben we in onze gemeente echter 
te maken gehad met een behoorlijk aantal vervelende incidenten, zoals een toenemend aantal woning- en 
autoinbraken en auto- en fietsdiefstallen. Er gingen zelfs auto’s in vlammen op. Ook wordt er regelmatig in en 
rondom het winkelcentrum in Malden door inwoners en bezoekers overlast ervaren. 
 
De VVD wil daarom dat dit onderwerp veel aandacht krijgt. Samen met onze inwoners, de politie en de 
burgemeester willen wij meer doen aan preventie en afspraken maken over een gerichte aanpak. Zo willen wij 
onder andere een verdere verbreding van de succesvolle Buurtpreventieaanpak, betere verlichting, gerichte 
voorlichting, afspraken over de lokale politie-inzet en uitbreiding van het toezicht. 
 
Een veilige leefomgeving is ook veilig sporten. Omdat er nog twijfels bestaan over de veiligheid van het 
gebruik van rubbergranulaatkorrels willen wij dit gebruik in onze gemeente uitbannen.  


